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RESUMO 

 
A bacia do Piabanha é uma das grandes sub-bacias formadoras do rio Paraíba do Sul e 
importante sistema de drenagem da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro. É 
caracterizada por clima tropical de altitude úmido com pluviosidade média anual de 2300 mm 
e temperatura média anual de 19ºC. A geologia local é definida por granitos e gnaisses 
representativos da região sudeste brasileiro com domínio de quatro principais unidades 
litoestratigráficas: suíte Serra dos Órgãos (53%), complexo Rio Negro (14%), suíte Cordeiro 
(13%) e suíte Nova Friburgo (7%). A área é predominantemente florestada, porém há 
interferência antropogênica como atividades de agricultura, pastagem e ocupação urbana. 
Amostras de água foram coletadas em Fevereiro e Agosto de 2013 em 21 pontos selecionados 
de forma a contemplar as variações litológicas e de formas de uso do solo. Uma alíquota foi 
filtrada e acidificada para posterior análise de cátions e para a análise de ânions as amostras 
foram filtradas e congeladas. Os elementos Na+, Mg2+, Ca2+, K+, SiO2  foram analisados por 
ICP-OES, o elemento Al3+ por ICP-MS e PO4

3-, Cl- e SO4
2- por cromatografia iônica. Dados 

secundários foram levantados complementando as análises realizadas (litogeoquímica, 
concentração de compostos fosfatados e nitrogenados, parâmetros físico-químicos e 
composição da chuva). Uma análise estatística de agrupamentos separou as sub-bacias de 
acordo com as formas de uso do solo, mostrando forte influência sobre a qualidade das águas. 
Para a análise dos processos intempéricos foi selecionada uma sub-bacia de cabeceira situada 
em uma unidade de conservação cuja floresta encontra-se em seu clímax de maturidade, livre 
de influência antrópica direta. Foram reunidas informações de mineralogia essencial da sub-
bacia, índices de saturação (PHREEQC), composição química da chuva e fluxo de elementos 
maiores para definir as principais reações de intemperismo atuantes e quantificar o processo 
de intemperismo. O plagioclásio foi identificado como principal mineral intemperizado, sendo 
consumido em uma taxa de 649 mol ha-1 ano-1 formando os minerais caulinita e gibbsita, e 
contribuindo com a liberação de no mínimo 818 e no máximo 1491 mol ha-1 ano-1  de silício 
no rio (valor medido). Para explicar todo este fluxo de silício medido, o solo deveria ser 
composto por 14% de caulinita e 86% de gibbsita em percentual relativo às duas fases 
minerais. Com relação à qualidade das águas superficiais foi proposta a razão Na:Si como 
uma alternativa simples e eficiente de avaliação da influência antrópica sob as condições de 
toda a bacia. Razões acima de 0,6 indicariam um ambiente afetado por atividade antrópica. 
Verificou-se uma boa correlação do proxy sugerido com outros compostos indicadores de 
poluição, com razão Na:Si mínima de 0,4 e máxima de 0,6 para pontos de cabeceira. Baixas 
razões de Na:Si, porém com concentrações mais elevadas de compostos nitrogenados e 
fosfatados foram associadas a áreas agrícolas. Para áreas onde é observada a influência de 
atividade antrópica urbana (esgotos domésticos), a razão apresentou valores elevados com 
máximo de 5,1.  
 
Palavras-chave: Piabanha. Hidrogeoquímica fluvial. Balanço de massa. Feldspato. Proxy 
antropogênico. 
  



 

ABSTRACT 

 
The Piabanha basin is part of the Paraíba do Sul River system. It is an important drainage in 
the Rio de Janeiro mountainous region. It is characterized by humid altitude tropical climate 
with 2300mm of annual rainfall and 19ºC of average annual temperature. The local geology is 
defined by granites and gneisses representative of the Brazilian southeast region with the 
dominance of four main lithostratigraphic units: Serra dos Órgão suite (53%), Rio Negro 
complex (14%), Cordeiro suite (13%) and Nova Friburgo suite (7%). The area is mainly 
forested, however there are anthropogenic interference such as agricultural activities, pasture 
and urban area. Water samples were collected in February and August 2013 at 21 selected 
points. They were chosen to cover lithological variations and land use patterns. One aliquot 
was filtered and acidified for further cation analysis. Another sample aliquot was filtered and 
frozen to anion analysis. The elements Na+, Mg2+, Ca2+, K+, SiO2  . were analyzed by ICP-
OES the element Al3+  by ICP-MS and PO4

3-, Cl- and SO4
2- by ionic chromatography. Data 

from literature were collected (litogeochemistry, phosphate and nitrogen compounds 
concentration, physico-chemical parameters and rain composition). The statistical cluster 
analysis classified the sub-basins according to land use patterns, due to the strong influence 
on water quality. To the weathering processes analysis, a headwater sub-basin was selected. It 
is located in a conservation unit with a climax forest, free of direct anthropogenic influence. 
Information on this sub-basin’s essential mineralogy, saturation indexes, rain chemical 
composing and major elements flow were gathered so the main weathering reactions were 
defined in order to quantify the weathering process. The plagioclase was identified as the 
main weathered mineral, being consumed at a rate of 649 mol ha-1 year-1 forming the minerals 
kaolinite and gibbsite and contributing to the liberation of 818 at least and 1491 mols 
maximum ha-1 year-1 of silicon on the river (measured value). In order to explain all this 
measured silicon flow, the soil should be composed by 14% of kaolinite and 86% of gibbsite 
in percentage relative of the two mineral phases. Regarding the water quality, the Na:Si ratio 
was proposed as a simple and efficient way to evaluate the anthropogenic influence. Ratios 
above 0,6 would indicate an environment affected by anthropogenic influence. There was a 
good correlation of the suggested proxy with other pollutants indicator compounds, with a 
ratio of Na: Si minimum of 0,4 and maximum of 0,6 for headwater points. Low ratio values of 
Na:Si related with high concentration of N and P compounds are associated with agricultural 
areas because of the use of fertilizers. Areas with high urban anthropic activity showed the 
highest ratio values with a maximum value of 5,1.  
 

Key-words: Piabanha. Fluvial hydrogeochemistry. Mass balance. Feldspar. Anthropogenic 

proxy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existe um crescente interesse no estudo das taxas de intemperismo, pois este é um dos 

fenômenos fundamentais da geoquímica de superfície, responsável pela formação dos solos e 

que, sucedido e/ou concomitante ao processo de erosão, resulta na desagregação e remoção de 

partículas superficiais do mesmo, sendo assim importante para diversas áreas de 

conhecimento, como agronomia, ecologia, pedologia e geomorfologia (TEIXEIRA et al., 

2000).  

Questões climáticas também estão relacionadas ao processo de intemperismo 

químico, já que o dióxido de carbono atmosférico em contato com a água da chuva torna-se 

ácido carbônico (H2CO3), que durante a solubilização mineral é convertido em íons 

bicarbonato (HCO3
-) em solução, ocasionando na redução do gás estufa na atmosfera 

(GAILLARD et al., 1999). Pode-se afirmar que em grande escala, o intemperismo químico 

trata-se de um mecanismo regulador do dióxido de carbono atmosférico. 

Compreender os processos intempéricos significa indicar a viabilidade de ocupação 

humana e a implantação de determinadas atividades econômicas, além de ser de extrema 

importância para indicar a necessidade de intervenções de engenharia como a construção de 

barragens e fundações. A análise dos processos de intemperismo químico a partir da 

geoquímica fluvial pode deparar-se com problemas de interpretação quando há influência 

antropogênica significativa na bacia de drenagem, isto é, a qualidade das águas superficiais 

afeta a compreensão do intemperismo a partir do material dissolvido (CONCEIÇÃO, 

BONOTTO, 2004; WEIDJEN, PACHECO, 2006; MORTATTI et al., 2008; LI, ZHANG 

2009). 

Bacias hidrográficas que sofrem grande pressão antropogênica precisam ser 

cuidadosamente avaliadas, pois os processos de uso e ocupação do solo são responsáveis por 

modificações nas dinâmicas naturais do meio. Substâncias como cloreto, sulfato, potássio, 

sódio, compostos fosfatados e nitrogenados, possuem procedência natural em ambientes 

fluviais, mas quando sobre influência de formas de uso do solo, apresentam concentrações 

anômalas e por isso são utilizadas como parâmetros indicadores da qualidade das águas (VON 

SPERLING, 1995; CETESB, 2009). Como exemplo, Conceição e Bonotto (2004) 

quantificaram a influência antrópica na bacia do rio Corumbataí, localizada no estado de São 

Paulo, através de um cálculo de balanço de massa considerando fluxos de tributários a 

montante, não afetados pelas principais formas de uso do solo da região e que convergiam 

para o ponto de interesse. Foi verificado que para alguns compostos, a influência antrópica 
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superava 50% da concentração medida de alguns íons, e que esse excedente tinha origem no 

despejo doméstico, atividades agroindustriais, mineração de calcário e uso de fertilizantes na 

cultura de cana-de-açúcar. 

A Região Serrana é constantemente lembrada pela grave ocorrência de deslizamentos 

(SILVA, 2011; DOURADO, ARRAES, SILVA, 2012). Movimentos de massa por vezes 

estão associados ao deslocamento do manto de intemperismo encosta abaixo em virtude da 

forma topográfica, regimes de chuva, perda de vegetação e contato abrupto com camada 

impermeável inferior que atua como plano de deslizamento. Apesar da complexidade dos 

eventos, a determinação das taxas de formação de regolito fornece informações que auxiliam 

na identificação de áreas mais suscetíveis à ocorrência desse tipo de deslizamento. Estudos 

efetuados na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro caracterizam os tipos de 

deslizamentos ocorridos com base em, dentre outros aspectos, aos materiais em superfície 

vulneráveis ao processo de erosão e transporte (FRAIFELD, FREITAS, 2013; CONQ, 

SILVEIRA, DOURADO, 2015). 

Conhecendo o histórico de eventos catastróficos na Região Serrana e especificamente 

na bacia do Piabanha, Guerra et al. (2009) propôs a criação de um sistema de previsão e alerta 

de risco com a finalidade de monitorar riscos de deslizamentos e de enchentes que ocorrem no 

bairro Quitandinha, em Petrópolis, bacia do Piabanha. Com este trabalho ressaltou a 

importância da multidisciplinaridade (geomorfologia, geologia, pedologia e geotecnia.) em 

diagnósticos e prognósticos de áreas sujeitas a riscos como deslizamentos e enchentes. 

A bacia do Piabanha é uma das grandes sub-bacias formadoras do rio Paraíba do Sul 

que drena granitos e gnaisses característicos da região sudeste de Brasil e se destaca por ser a 

que apresenta maior cobertura vegetal (mais de 20%), com ênfase para a sub-bacia do 

Paquequer cujo percentual de cobertura vegetal chega a 46% (AGEVAP, 2013). É o mais 

importante sistema de drenagem da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro e abrange 

uma das áreas mais desenvolvidas do seu interior. Tais fatos conduzem um crescente interesse 

pela área, aonde vem sendo desenvolvidas pesquisas com temas de geologia, química, 

hidrologia, biologia e engenharia.  

Especificamente a bacia hidrográfica do Paquequer é um importante sistema de 

drenagem para o município de Teresópolis, cujos rios abastecem a cidade e as áreas agrícolas 

do município. Trata-se de uma sub-bacia do rio Preto, que por sua vez é um afluente do rio 

Piabanha. O rio Paquequer nasce em uma unidade de conservação (Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos – PARNASO), seu médio curso passa pela cidade de Teresópolis e seu baixo 

curso drena áreas agrícolas e de pecuária, contemplando efeitos antrópicos diretos (ALVIM, 
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2012, 2016; QUEIROZ, 2011; GONÇALVES, 2008) e indiretos sobre a área florestal 

(RODRIGUES, 2006; PERRY, 2007; DE SOUZA, 2013). Devido à distribuição das formas 

de uso do solo e devido a sua geologia granito-gnáissica, a bacia do Paquequer foi alvo de 

grande número de estudos hidrogeoquímicos.  

Queiroz (2011) realizou análises químicas de águas superficiais ao longo da bacia do 

Paquequer e detectou fontes naturais e antrópicas para K, Na, Ca e Mg e fontes 

exclusivamente naturais para Si, Al. Além disso, identificou o Si como um dos elementos que 

melhor refletem a influência sobre a hidrogeoquímica e a caulinita como o principal produto 

secundário do intemperismo das rochas graníticas. Também na bacia do Paquequer, Alvim 

(2012) analisou a distribuição das espécies nitrogenadas dissolvidas e emissões de N2O no 

intuito de associar concentrações e emissões à influência antropogênica na bacia. Os 

resultados mostraram uma bacia impactada associada principalmente à infraestrutura precária 

de coleta e tratamento de esgoto no município de Teresópolis, havendo um incremento de até 

três ordens de grandeza na concentração de compostos nitrogenados quando o curso sai da 

área de proteção ambiental PARNASO. 

Outras temáticas foram exploradas na bacia do Paquequer. Silveira e Ramos (2007) 

estudaram a distribuição de parâmetros ambientais por meio de Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) discutindo a influência destes sobre a dinâmica hidrológica de chuva-vazão 

na bacia. Na bacia do Paquequer a geologia é condicionante de diferentes paisagens. Além 

disso, os paredões rochosos, a presença de cambissoloso e a atividade urbana contribuem para 

fluxos mais rápidos na saída da bacia (SILVEIRA, RAMOS, 2007). Em relação à dinâmica de 

regeneração florestal, Silveira e Silva (2010) observaram que o estágio inicial ocorre sem 

relação com fatores abióticos, enquanto que a regeneração avançada é um processo mais 

seletivo, ocorrendo preferencialmente em encostas mais úmidas com baixa insolação. O 

desmatamento foi detectado preferencialmente em áreas com baixa declividade e maior 

insolação. 

Também é possível encontrar na literatura, estudos realizados em outras sub-bacias 

do Piabanha. Este é o caso de Oliveira (2007) que propôs investigação da contaminação de 

águas superficiais decorrente das atividades agrícolas na bacia hidrográfica do Córrego Sujo, 

sub-bacia do Piabanha. O estudo corroborou que as atividades agrícolas desenvolvidas de 

forma não sustentável representam um risco sobre os recursos hídricos brasileiros destacando 

que a contaminação das águas por agroquímicos está associada a diversos outros fatores que 

contribuem com a queda na qualidade ambiental da bacia, como o desmatamento 
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indiscriminado, plantio em planícies de inundação e em declividade elevada e consequente 

erosão do solo. 

Igualmente, a bacia do Piabanha como um todo foi objeto de uma série de estudos 

como o de Morais et al. (2009), onde foi realizada análise preliminar quali-quantitativa de 

dados obtidos pelo projeto de Estudos Integrados de Bacias Experimentais (EIBEX) para a 

bacia do Piabanha. O objetivo era qualificar o comportamento hidrológico em regiões de 

Mata Atlântica e em áreas de ocupação agrícola e urbanizada, avaliando processos erosivos, 

carga de sedimentos e poluição difusa, onde foi observada forte contaminação por esgoto 

doméstico associada aos centros urbanos presentes na área da bacia. 

O material particulado em suspensão (MPS) foi estudado por Brandão (2015), que 

identificou as áreas fontes e avaliou a influência exercida pelas formas de uso do solo. 

Amostras coletadas em pontos de mesma localização que do presente trabalho permitiram 

observar que além das variações litológicas, a presença da área urbana é um fator importante 

na geoquímica dos sedimentos. Alvim (2016) expandiu o estudo previamente realizado para 

toda a bacia do Piabanha, incluindo também a análise de compostos fosfatados, mostrando 

que a bacia encontra-se fortemente impactada principalmente devido a precária infraestrutura 

urbana e secundariamente devido a presença de atividades agrícolas. O presente estudo 

baseia-se em uma alíquota das amostras estudadas por Alvim. 

O estudo dos processos intempéricos mostra-se relevante para temas abordados nos 

trabalhos citados, já que estão intimamente associados à geomorfologia, pedologia, 

geoquímica do material dissolvido e em suspensão e temáticas associadas. 

Os cálculos de balanço de massa para a determinação do intemperismo químico foram 

e são amplamente utilizados em estudos de bacias de drenagem. O trabalho clássico de 

Garrels e Mackenzie (1967) em Sierra Nevada foi pioneiro e inspirou uma grande quantidade 

de trabalhos posteriores ao utilizar dados geoquímicos de uma nascente publicados por Feth, 

Roberson e Polzer, (1964) para reconstituir as reações de decomposição mineral. Cleaves, 

Godfrey e Bricker. (1970) realizaram importante contribuição ao trabalhar com fluxos 

elementares (carga normalizada pela área) introduzindo tempo e taxa além de considerar o 

fator biomassa no estudo de balanço de massa entre solutos.  

Apesar de décadas de estudo acerca de processos intempéricos, existem poucos 

estudos sobre granitoides, que representam aproximadamente 25% da superfície terrestre 

(OLIVA, VIERS, DUPRÉ, 2003). Menos ainda estudou-se sobre bacias graníticas em 

ambiente tropical, que apresentam relevância por serem regiões onde as condições de 

temperatura e precipitação atuam a favor à intensidade do processo. Estudos no Brasil 
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concentram-se em maior parte na bacia amazônica, caracterizada pelo seu clima equatorial e 

variação litológica que abrange rochas sedimentares, ígneas e metamórficas (GIBBS, 1967; 

MORTATTI, PROBST, 2003; HORBE et al., 2016). 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliação de intemperismo químico e influência antropogênica em uma bacia de 

drenagem tropical de formação granito-gnáissica situada na Região Serrana do estado do Rio 

de Janeiro. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Estimar a taxa de intemperismo do material geológico granito-gnáissico, 

representativo do sudeste brasileiro, através da aplicação de cálculos de balanço de massa. 

II. Identificar reflexos das diferentes formas de uso do solo sobre a qualidade das 

águas superficiais e testar razões que funcionem como indicadores (proxies) de influência de 

atividades antrópicas. 
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2 BASE TEÓRICA 

 

2.1 CICLO HIDROLÓGICO E BACIA DE DRENAGEM 

 

O ciclo hidrológico consiste no fluxo cíclico e contínuo da água presente nos 

oceanos, continentes e na atmosfera. A água é um componente vital para todo o planeta e 

essencial para muitos processos geológicos, dentre eles o intemperismo, onde atua como 

solvente dos minerais. Durante a transição de um sistema para o outro, a água passa por 

mudanças tanto físicas quanto químicas. Todo este processo se desencadeia a partir da 

radiação solar e do metabolismo dos seres vivos. Ao precipitar e passar do ambiente 

atmosférico para o continental, parte da água é retida pela vegetação, a parte que atinge a 

superfície penetra em rochas ou no solo através de poros, fraturas ou juntas num processo 

chamado infiltração, ou então escoa superficialmente (deflúvio), conduzida para cotas mais 

baixas por ação da gravidade, sendo gradualmente coletada por rios e lagos (DREVER, 

1988).  

A água retorna à atmosfera por meio de evaporação e evapotranspiração, sendo o 

primeiro um processo pelo qual a água retida em depressões no terreno e acumulada em 

corpos d’água, retorna para a atmosfera, e o seguinte consiste no retorno à atmosfera da 

umidade do solo somada à transpiração de plantas, tornando-se novamente disponível à 

ocorrência de precipitações (DREVER, 1988). 

A bacia hidrográfica (ou bacia de drenagem) constitui um sistema do ciclo 

hidrológico. A literatura dispõe de diversas definições de bacia hidrográfica formuladas ao 

longo do tempo e em geral percebe-se alta semelhança entre as definições dos autores.  

Coelho Netto (1998) define, geomorfologicamente uma bacia hidrográfica como uma 

área de captação de precipitação limitada por divisores topográficos (interflúvio), reservatório 

de água, sedimento e materiais dissolvidos, drenada por um curso d’água (ou um sistema de 

cursos d’água conectados), onde toda vazão efluente é descarregada em um único ponto 

denominado seção exutória ou exutório. Divisores topográficos são os pontos de máxima cota 

que definem o contorno de uma bacia de drenagem e encaminham o escoamento superficial 

para um ou outro sistema hidrográfico adjacente.  

À semelhança da definição anterior, Jorge e Uehara (1998) definem bacia 

hidrográfica de um rio como a área que contém a rede de curso d’água convergindo até a 

seção do exutório, sendo limitada à montante por divisores de água. Lima e Zakia (2000) 

acrescentam uma abordagem sistêmica segundo o qual as bacias hidrográficas são sistemas 
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abertos, que recebem energia através de agentes climáticos e perdem energia através do 

deflúvio. 

Esse ecossistema delimitado geograficamente possui sua dinâmica associada a 

atributos físicos, químicos e biológicos, em relação às diversas interações entre a água, o solo, 

a cobertura vegetal e a atmosfera. A Figura 1 ilustra um sistema de bacia de drenagem dando 

destaque a suas unidades, em que as nascentes constituem regiões da superfície topográfica 

onde a água subterrânea aflora, cursos d’água são o escoamento superficial das águas 

captadas pela bacia, sub-bacias são áreas de drenagem dos tributários do curso principal. 

 

Figura 1 - Estruturação de uma bacia hidrográfica. 

 

Fonte: Modificado de SIAG, 2015. 

 

2.2 INTEMPERISMO 

 

O intemperismo constitui um processo natural de desagregação de rochas que ocorre 

na interface entre a atmosfera e a litosfera e resulta em minerais residuais (que permanecem 

na matriz), minerais neoformados e material em solução. A natureza desse fenômeno está 

associada às condições climáticas (especialmente temperatura e pluviosidade), propriedades 

da rocha e variáveis locais como características da biota e do lençol freático. O 
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desencadeamento deste processo está relacionado à desestabilização do arranjo atômico 

mineral em condições ambientais superficiais, seguida de reestabilização a partir de reações 

químicas que modificam sua estrutura, de forma a adequá-la às novas condições. O principal 

agente que conduz essa série de reações é a água cuja efetividade em seu estado puro é baixa, 

entretanto a dissolução de ácido carbônico e de ácidos fúlvicos e úmicos em meio aquoso 

potencializa a atuação dos processos intempéricos (SUGUIO, 2003). 

Carvalho (1995) acrescenta que o intemperismo é a resposta às necessidades de 

equilíbrio nas condições do ambiente superficial através de modificações físicas e químicas. 

Este processo representa a progressiva decomposição e desintegração do material rochoso 

tendo como produto uma mistura de minerais primários resistentes e um conjunto de minerais 

neoformados, todos estáveis no novo ambiente. 

Os processos intempéricos dividem-se em físico e químico (e biológico para alguns 

autores). O intemperismo físico compreende a desagregação mecânica de rochas e minerais, 

dando origem a fragmentos menores dos mesmos, já o intemperismo químico envolve 

mudanças químicas e consequentemente mineralógicas a partir da percolação de águas 

meteóricas e tendo como um dos produtos, ânions liberados por uma sequência de reações 

químicas atuantes (LOUGHNAN, 1973). As reações estão sujeitas às leis de equilíbrio, de 

forma que podem ser aceleradas ou retardadas e até mesmo seguir diferentes caminhos. As 

principais reações são a hidratação, dissolução, hidrólise e oxidação e redução, e em menor, 

escala a acidólise. 

 

I. Hidratação: Entrada de molécula de água na estrutura do mineral, modificando-o em 

outra espécie mineral, como por exemplo, a transformação de anidrita em gipso. 

 

CaSO4 + 2H2O → CaSO4.2H2O 

 

 

II. Dissolução: Solubilização completa. Processo comum em ambientes cársticos, como 

por exemplo a decomposição do mineral calcita. 

 

H2O + CO2 → H2CO3 

H2CO3 → H+ + HCO3
- 

CaCO3 + H+ → Ca²+ + HCO3
2- 

 

Anidrita Gipso 

Calcita 
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III. Hidrólise: Quebra da estrutura mineral pela ação dos íons H  e OH  dissociados da 

água. Processo atuante na alteração da maioria dos silicatos. 

 

3KAlSi3O8 +12H2O + 2H+ →  KAl3Si3O10(OH) 2 + 2K+ + 6H4SiO4 → 3Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ 

 

 

IV. Oxidação: Reação do oxigênio com minerais contendo principalmente ferro, 

manganês e enxofre. O processo mais comum é a passagem de Fe II para Fe III. 

 

2FeSiO3 + 5H2O + 1/2O2 → 2FeOOH + 2H4SiO4 

 

V. Redução: Processo inverso à oxidação. 

 

VI. Acidólise: Complexação de Fe e Al. Ocorre em ambientes frios com pouca 

decomposição de matéria orgânica, onde se formam ácidos orgânicos que reduzem o pH da 

água (pH < 5). 

 

As variáveis climáticas estão intimamente relacionadas à ocorrência e intensidade do 

intemperismo químico: quanto maior a temperatura e a pluviosidade, mais rápidas as suas 

taxas. Quanto maior for a disponibilidade água e distribuição de precipitação, mais completas 

serão as reações químicas de intemperismo (TEIXEIRA et al., 2000). A Figura 2 mostra que 

as regiões mais quentes e úmidas são marcadas pela ocorrência de intemperismo químico e 

quanto maior a temperatura e pluviosidade, maior a intensidade do processo. 

Caulinita Illita Ortoclásio 



 

Figura 2 - Influência do clima sobre o tipo e intensidade dos processos intempéricos.

Fonte: TEIXEIRA 

 

A suscetibilidade de um mineral ao processo varia de acordo com suas características 

intrínsecas que englobam suas propriedades físicas e químicas, e de acordo com os 

parâmetros extrínsecos, relacionados às condições ambientais do meio. Goldich correlacion

a vulnerabilidade mineral ao intemperismo à série de Bowen (

minerais de acordo com sua cristalização, observando que os primeiros minerais a se 

cristalizarem são também os mais instáveis em condições superficiais (WHITE

2003). 

 

Figura 3 - Série de Goldich (estabilidade mineral) e 

Influência do clima sobre o tipo e intensidade dos processos intempéricos.

TEIXEIRA et al., 2000 

A suscetibilidade de um mineral ao processo varia de acordo com suas características 

intrínsecas que englobam suas propriedades físicas e químicas, e de acordo com os 

parâmetros extrínsecos, relacionados às condições ambientais do meio. Goldich correlacion

a vulnerabilidade mineral ao intemperismo à série de Bowen (Figura 3), que ordena os 

minerais de acordo com sua cristalização, observando que os primeiros minerais a se 

cristalizarem são também os mais instáveis em condições superficiais (WHITE

ldich (estabilidade mineral) e de Bowen (cristalização mineral).
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Influência do clima sobre o tipo e intensidade dos processos intempéricos. 

 

A suscetibilidade de um mineral ao processo varia de acordo com suas características 

intrínsecas que englobam suas propriedades físicas e químicas, e de acordo com os 

parâmetros extrínsecos, relacionados às condições ambientais do meio. Goldich correlacionou 

), que ordena os 

minerais de acordo com sua cristalização, observando que os primeiros minerais a se 

cristalizarem são também os mais instáveis em condições superficiais (WHITE, BRANTLEY, 

de Bowen (cristalização mineral). 
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O material dissolvido resultante é composto principalmente por Na+, Mg2+, Ca2+, K+, 

SO4
2-, HCO3

- e SiO2. A análise de elementos maiores em sistemas fluviais fornece 

informações sobre área fonte e processos controladores. Deve-se ter em mente que a 

geoquímica de um rio possui fontes além dos processos intempéricos, como aporte pluvial, 

deposição seca, atividades biológicas e as diferentes formas de uso do solo (MEYBECK, 

2003). 

Segundo Garrels e Mackenzie (1967), reações de intemperismo específicas de cada 

mineral liberam uma quantidade de material dissolvido que pode ser previsto. Um cálculo 

simplificado de balanço de massa é capaz de demonstrar a interação entre os componentes 

originais e os produtos desencadeados pelo processo.  

 

Rocha + precipitação atmosférica = regolito + solução 

 

Muitos experimentos objetivam estimar as taxas de intemperismo observando 

correspondências entre a concentração de elementos de comportamento imóvel no protólito e 

no regolito (WHITE et al., 2002). Em outra forma de abordagem, as taxas de intemperismo 

podem ser estimadas a partir do enriquecimento de um determinado elemento em solução, 

tendo conhecimento da sua origem e da estequiometria da reação de decomposição mineral 

(WHITE, BRANTLEY, 2003). Uma diversidade de estudos foca na obtenção de 

conhecimentos sobre dissolução de minerais considerando importantes parâmetros tais como 

o pH, a concentração de espécies dissolvidas, a química e a rugosidade da superfície do 

mineral (VELBEL, 1993 e 1995; VELBEL, PRICE, 2007; PRICE, 2008; RAFIGHDOUST, 

ECKSTEIN, HARAMI, 2016). 

 

2.3 GEOQUÍMICA FLUVIAL APLICADA A ESTUDOS DE INTEMPERISMO 

 

Ecossistemas tropicais representam apenas 25% da superfície terrestre e apesar disso, 

são responsáveis por 50% da descarga global de água, 38% de íons dissolvidos e 65% da 

sílica dissolvida para os oceanos (MEYBECK, 1987). Apesar do contexto climático favorável 

aos processos intempéricos, bacias tropicais recebem pouca atenção a esse tipo de estudo, e 

poucos trabalhos foram realizados em bacias brasileiras. O estudo de intemperismo de rochas 

possui várias aplicações, dentre as quais podem ser citadas aquelas direcionadas à 

modificações do relevo, à mudanças climáticas, bem como estudos do efeito das chuvas 
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ácidas sobre os vários tipos de litologias existentes (SMITH, DUNNE, 1977; JACOBSON et 

al., 2003; KRISHNASWAMI, SINGH, 2005). 

De acordo com Tardy (1971), a avaliação supérgena é possível a partir de um 

balanço geoquímico, considerando os processos de perda e ganho de matéria durante o 

processo de alteração. Esses balanços geoquímicos devem integrar informações sobre a água 

meteórica percolante, a água residual enriquecida em íons e também sobre a composição 

química das rochas. O trabalho clássico de Garrels e Mackenzie (1967) foi um dos principais 

precursores desse tipo de estudo, onde a partir das concentrações hidrogeoquímicas de duas 

fontes (uma perene e outra intermitente), os autores restituíram as reações químicas ocorridas 

que conduziram as águas superficiais àquela composição do período de amostragem. 

A partir da geoquímica fluvial, Mortatti (2003) estudou o intemperismo em rochas 

silicáticas na bacia do rio Amazonas, que correspondem a 96% da composição litológica da 

bacia. As taxas de intemperismo foram determinadas com base nas relações estequiométricas 

dos elementos envolvidos nas reações dos principais minerais presentes na bacia. O autor 

demonstrou que a intensidade do processo intempérico é controlada pelas variações no 

escoamento superficial, ou seja, num período de maior disponibilidade de água as taxas de 

intemperismo são mais altas.  

Picouet (2002) analisou a carga dissolvida e suspensa do trecho superior do rio Niger 

e tributários, situados em Mali, África, realizando a primeira investigação química da região. 

Observou que a geoquímica fluvial é fortemente influenciada pelas rochas silicáticas drenadas 

pela bacia, mas pouco influenciada pela ação das chuvas (consequentemente, pelos aerossóis 

marinhos). Quanto à composição da carga em suspensão, observou que os sedimentos são 

depletados em elementos químicos como Ca, Na, Sr, Ba, K, Rb e U, enquanto que a carga 

dissolvida é enriquecida. Esse fato encontra-se relacionado à alta mobilidade desses 

elementos durante o intemperismo químico e demonstra que o volume de sedimentos controla 

a quantidade de fases dissolvidas. A variação litológica se mostrou um fator chave na 

composição geoquímica do rio. O rio Niger drena rochas predominantemente graníticas e suas 

águas possuem em ordem de abundância os seguintes cátions: Na > Ca > Mg = K, enquanto 

que no rio Bani a ordem foi Ca > Na > Mg > K, por drenar uma região com grande presença 

de arenitos. Feita a correção para entradas de chuva, a bacia do rio Niger, ausente de 

influência antrópica significativa, possui sua carga representativa dos processos intempéricos. 

Moon et al. (2007) realizaram estudos no sudeste do platô tibetano, mais 

especificamente na bacia do Rio Hong (rio Vermelho). Apesar da dificuldade em determinar a 

contribuição de cada tipo de rocha fonte, demonstrou-se que a principal contribuição 
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geoquímica para a bacia tem origem nas rochas carbonáticas, com silicatos exercendo uma 

influência mais restrita. O software Arcgis foi utilizado para quantificar fatores geológicos 

(elevação, relevo, declividade e litologia) e climáticos (temperatura, potencial de 

evapotranspiração e escoamento superficial) para cada ponto de amostragem e correlacioná-

los às taxas de intemperismo estimadas. Como resultado, não foram obtidas correlações claras 

e a isso foi atribuída a complexa configuração geológica da área, além de variações climáticas 

que acarretam em processos fisicamente dominantes no verão e quimicamente dominantes no 

inverno. 

Uma das maiores províncias de basalto inundado do mundo está situada na Índia e é 

drenada pelo Rio Narmada. Gupta et al. (2011), analisaram a geoquímica fluvial a partir de 

amostras sazonais e quinzenais. A média de concentrações dos metais foi equivalente 

comparando as duas amostragens, o que caracteriza um regime intempérico homogêneo. 

Aumentos súbitos nas concentrações de Ca e Mg são consequência da presença de litologias 

em menor abundância, como carbonatos e solos alcalinos em diversos locais no canal 

principal e nos tributários. 

Lecomte, Pasquini, e Depetris (2005) realizaram uma boa segmentação dos trechos 

com diferentes características na bacia hidrográfica do rio Los Reartes, Argentina, para que 

dessa forma pudesse analisar separadamente a influência exercida por três aspectos principais: 

a variação litológica, de declividade e sazonal. Conseguiu determinar que o plagioclásio é o 

mineral que mais sofre dissolução na área de predominância granítica, enquanto que na 

gnáissica são as micas. Concluiu também que baixa declividade e intensa precipitação 

atmosférica colaboram de forma positiva a intensidade das taxas de dissolução. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

 

A Bacia do Piabanha é sub-bacia do Paraíba do Sul e por isso está inserida na região 

hidrográfica do Atlântico Sudeste. A divisão hidrográfica nacional agrupa bacias, grupos de 

bacias ou sub-bacias hidrográficas adjacentes com características naturais, sociais e 

econômicas, homogêneas ou similares. A região do Atlântico Sudeste possui 214.629 km² de 

área, equivalente a 2,5% do território nacional, e é marcada por um grande contingente 

populacional e pela importância econômica da atividade industrial. Um problema associado 

ao crescente desenvolvimento econômico e populacional é a demanda hídrica, uma das 

maiores do país, enquanto que a disponibilidade relativa é uma das menores. Outra 

consequência negativa está relacionada ao uso e ocupação do solo, onde um dos principais 

problemas refere-se à ocupação irregular de encostas e mananciais (ANA, 2016). 

A bacia hidrográfica do Piabanha situa-se na Região Serrana do estado do Rio de 

Janeiro, drenando uma área de 2.059 km² (Figura 4). Abrange total e parcialmente sete 

municípios fluminenses (Areal, Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, 

Paraíba do Sul, Paty dos Alferes e Três Rios) (AGEVAP, 2013). 

O Rio que dá nome a bacia possui 80 km de extensão e banha os municípios de 

Petrópolis, Areal e Três Rios. Sua nascente situa-se a 1.546 m de altitude, na Pedra do Retiro 

(Petrópolis), e drena em direção ao médio vale do Rio Paraíba do Sul. Possui como principal 

afluente o Rio Preto, de 54 km de curso. Outro importante rio é o Paquequer, afluente do 

Preto, que possui 37 km de extensão e em seu trecho inicial banha o município de Teresópolis 

(AGEVAP, 2013). 

A qualidade das águas do Rio Preto tem sido alterada de forma negativa devido ao 

crescente desenvolvimento demográfico ao longo de seu curso, aliado à contribuição de seu 

afluente (Rio Paquequer) que é considerado uma fonte poluidora devido ao grande 

lançamento de poluentes na cidade de Teresópolis (COPPETEC, 2014; ALVIM, 2012). As 

sub-bacias do Piabanha e Paquequer possuem os maiores percentuais de cobertura florestal 

(20% e 46% respectivamente) e de extensão de florestas de toda a bacia do Rio Paraíba do 

Sul, em contrapartida, zonas urbanas e rurais são marcadas por processos erosivos expressivos 

decorrentes das atividades econômicas desenvolvidas na região somadas à falta de 

preservação e conservação do solo, falta de sistema de esgotamento e aterros sanitários 

adequados (COPPETEC, 2014). 
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Os principais núcleos urbanos (Petrópolis e Teresópolis) estão instalados em regiões 

intermontanas, em fundos de vales, em terraços fluviais de pequenas dimensões, por vezes 

atingindo as enconstas íngremes, expandindo-se pelos vales do Rio Piabanha e Preto. A 

proximidade com o Rio de Janeiro conduziu a um intenso crescimento urbano, inadequado 

para as condições ambientais da bacia, ocasionando várias formas de degradação ambiental 

(AGEVAP, 2013). 

A região adotada para esta dissertação foi selecionada com base nas diversas formas 

de uso de solo presentes na bacia, que incluem agricultura, ocupação urbana, áreas de 

pastagem e áreas florestadas, bem como pela característica geológica granito-gnáissica 

representativa da geologia do sudeste brasileiro. As águas da bacia do Piabanha, além de 

serem usadas na geração de energia elétrica, são aplicadas também na atividade industrial, no 

setor agropecuário e nas atividades de saneamento básico da própria bacia. (COPPETEC, 

2014). 
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Figura 4 - Mapa de localização da bacia do Piabanha 
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3.2 CLIMA E REGIME PLUVIOMÉTRICO 

 

A região da bacia é caracterizada por um clima tropical de altitude úmido com 

estações do ano marcadas por um verão chuvoso e um inverno seco (FIDERJ, 1978). Kling et 

al. (2005) afirma existir uma forte sazonalidade na bacia, definida por  um semestre mais 

chuvoso entre Outubro e Março e um semestre mais seco, entre Abril e Setembro. 

As isoietas representadas no mapa (Figura 5) são referentes à média de pluviosidade 

de Fevereiro (em vermelho) e Agosto (em azul) entre os anos de 1977 e 2006. Podemos 

observar uma pluviosidade mínima de 150 mm e máxima de 250 mm para o mês de Fevereiro 

e mínima de 25 mm e máxima de 50 mm para o mês de Agosto. 

 

Figura 5 - Mapa de isoietas médias referentes à média de pluviosidade de Fevereiro e Agosto 

entre os anos de 1977 e 2006. 

 

Fonte: CPRM, 2006. 

 

Médias mensais de chuva acumulada foram obtidas para as estações PARNASO 

(período de 2007 a 2013), Fazenda Sobradinho (período de 1936 a 2013) e Pedro do Rio 

(período de 1938 a 2013) (ALVIM, 2016). A localização dessas estações é apresentada na 

Figura 6.  
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Figura 6 - Localização das estações pluviométricas na bacia do Piabanha. 

 

 

O período chuvoso estende-se de Outubro a Março e é marcado pelas maiores médias 

pluviométricas com destaque aos meses de Dezembro (220-450 mm) e Janeiro (235-473mm). 

O período seco tem como meses menos chuvosos Julho (18-89 mm) e Agosto (20-69 mm). Os 

maiores índices pluviométricos são observados na estação PARNASO (Figura 7) (ALVIM, 

2016). 

 

Figura 7 - Médias pluviométricas das estações presentes na Bacia do Piabanha. 

 

Fonte: ALVIM, 2016. 
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3.3 GEOLOGIA 

 

O Sistema Orogênico Mantiqueira é uma entidade geotectônica neoproterozóica-

cambriana que se estende por cerca de 3.000 km do sul da Bahia ao Uruguai, totalizando 

cerca de 700.000 km² de área constituída por um complexo cinturão de dobramentos e 

empurrões de tendência NE-SW. Hasui (2010) adotou uma divisão geográfica que subdivide a 

Província Mantiqueira em três partes: segmento setentrional, correspondente ao Orógeno 

Araçuaí; segmento meridional que inclui os Orógenos Dom Feliciano e São Gabriel e 

segmento central, que engloba o Orógeno Ribeira, a Zona de Interferência entre os Orógenos 

Brasília e Ribeira, e os Terrenos Apiaí, São Roque e Embu. 

O Orógeno ou Faixa Ribeira constitui um importante sistema orogênico resultante da 

colisão entre duas paleoplacas (São Francisco-Congo e Angola), com a participação também 

de outras microplaca. De acordo com Heilbron et al. (2004) o desenvolvimento da Faixa 

Ribeira ocorreu durante o Neoproterozóico-Cambriano a partir de uma série de episódios de 

convergência da Orogenia Brasiliana-Panafricana. 

A Faixa Ribeira possui 1.400 km de extensão ao longo da costa S-SE do Brasil e 

encontra-se limitada a Norte pela Faixa Araçuaí, a W-NW pela porção meridional do Cráton 

São Francisco, a SW pela Faixa Brasília Meridional e a sul pelo Cráton de Luiz Alves 

(HEILBRON et al., 2010). É subdividida em quatro terrenos tectono-estratigráficos separados 

por falhas de empurrão e zonas de cisalhamento oblíquas transpressivas. Esses terrenos são 

denominados Ocidental, Oriental, Paraíba do Sul/Embú e Cabo Frio (HEILBRON et al., 

2000).  

A geologia da bacia do Piabanha é definida por oito unidades litológicas principais 

pertencentes aos terrenos Oriental, Ocidental e Paraíba do sul, exibidas na Figura 8 e 

comentadas a seguir. 
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Figura 8 - Mapa geológico da Bacia do Piabanha. 

 

Fonte: CPRM, 2009 
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3.3.1 Terreno oriental 

 

3.3.1.1 Complexo Rio Negro 

 

A evolução tectônica da Região Serrana Fluminense (RSF) tem seu princípio no fim 

do Crinogeniano com a instalação do arco magmático Complexo Rio Negro (CRN) em um 

evento de magmatismo pré-colisional, que originou as rochas ígneas mais antigas aflorantes 

na região. A litologia do complexo são ortognaisses derivados do metamorfismo dessas 

rochas, de composição variando de tonalítica a granítica com enclaves dioríticos e gabróicos 

que se estendem por mais de 300 km ao longo do Terreno Oriental. O complexo evidencia um 

magmatismo calci-alcalino dessa orogenia. 

Os gnaisses do CRN apresentam variações texturais, a bacia do Piabanha é marcada 

principalmente de rochas de granulação grossa e foliação descontínua formada por agregados 

de biotita e hornblenda, com frequentes enclaves máficos microgranulares e com rochas 

metadioríticas ou metagabróicas associadas (TUPINAMBÁ et al, 2013). 

De forma geral, o Complexo Rio Negro é descrito como um gnaisse de grão grosso, 

foliação descontínua, composição tonalítica (maioria), granodiorítica e granítica, com 

enclaves máficos microgranulares intensamente deformados e migmatizados (TUPINAMBÁ 

et al., 2012). A composição mineralógica das principais litologias do complexo é demonstrada 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Composição mineral média das rochas do Complexo Rio Negro (n=66). 

Número de amostras (n) 66 

Mineral % 

Plagioclásio 43 

Quartzo 21 

k-feldspato 9,2 

Biotita 11 

Hornblenda 11 

Granada 0,8 

Titanita 1,8 

Apatita 0,2 

Zircão 0,5 

Min. Opacos 1,5 

Fonte: modificado de VALERIANO et al., 2012. 
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3.3.1.2 Suíte Cordeiro 

 

A origem da Suíte Cordeiro se dá pelo magmatismo contemporâneo ao pico 

metamórfico e ao auge do evento colisional. A unidade possui composição litológica 

leucognáissica de coloração esbranquiçada a cinza clara, granulação média a grossa com 

grãos minerais em torno de 3 mm. Tupinambá et al. (2013) descreveu a litologia como um 

material de alta susceptibilidade à erosão, associado a um espesso manto eluvial quartzo-

feldspático, com baixa preservação da estrutura da rocha. 

A mineralogia do leucognaisse é caracterizada pela predominância de k-feldspato e 

quartzo e uma menor proporção de plagioclásio. Há a presença de muscovita, biotita, granada, 

por vezes como minerais essenciais. Os minerais acessórios mais comuns são apatita, allanita, 

zircão e alguns minerais opacos e magnéticos. A mineralogia derivada de alteração 

hidrotermal é constituída por sericita, carbonato e óxidos. 

A descrição petrográfica contida no relatório referente à folha Nova Friburgo 

(TUPINAMBÁ et al., 2012) descreve a textura da rocha como equigranular granoblástica de 

grãos predominantemente subédricos. Os grãos de quartzo encontram-se alongados seguindo 

uma orientação preferencial, assim como as placas de biotita, principal mineral máfico da 

rocha, alinhadas evidenciando uma xistosidade. Os feldspatos potássicos são a microclina e o 

ortoclásio, em ordem de abundância. 

 

3.3.1.3 Suíte Serra dos Órgãos 

 

A Suíte Serra dos Órgãos (SSO) é o maior batólito granítico exposto no estado do 

Rio de Janeiro e é a unidade predominante da bacia do Piabanha ocupando 970 km² de área. O 

batólito intrude ortognaisses do Complexo Rio Negro e Leucognaisses da Suíte Cordeiro. A 

litologia é dominada por granada-hornblenda-biotita gnaisses graníticos a tonalíticos, de 

granulação grossa, equigranulares e foliação descontínua, dada por aglomerados centimétricos 

de biotita e hornblenda (VALLADARES et al., 2012). Sua mineralogia principal é composta 

por hornblenda, biotita, granada, quartzo, plagioclásio e k-feldspato. Os minerais acessórios 

são titanita, apatita e zircão e os secundários são clorita e epidoto (TUPINAMBÁ, 1999). 
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3.3.1.4 Suíte Nova Friburgo 

 

Na área da bacia, as rochas representativas desta suíte pertencem aos corpos 

Andorinha, Frades, Teresópolis e Conselheiro Paulino. Trata-se de maciços pós-tectônicos 

cujos granitos apresentam cinco fácies: Leucogranito de granulometria fina a média, granito 

com pórfiros de microclina e granulometria variando de fina a média, granito mega-porfirítico 

com mega cristais de plagioclásio zonado, granodiorito equigranular médio e enclaves 

dioríticos com abundância de apatita (JUNHO, 1990). 

De acordo com Tupinambá et al. (2013), tratam-se de biotita-granitos de composição 

monzogranítica, leucocráticos de cor acinzentada e de composição mineralógica principal 

contendo microclina, plagioclásio, quartzo e biotita, e acessórios são titanita, allanita, apatita, 

minerais opacos e horblenda em menor concentração. A composição mineralógica média do 

corpo Andorinha encontra-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Média da composição modal do biotita granito Andorinha . 

Mineral % 

Microclina 37 

Quartzo 25 

Plagioclásio 26 

Biotita 11 

Zircão 0,2 

Apatita 0,4 

Titanita 0,2 

Minerais Opacos 0,5 

Muscovita 0,3 

Clorita 0,2 

Fonte: Modificado de Almeida, 2010. 

 

3.3.2 Terreno ocidental 

 

3.3.2.1 Grupo Andrelândia 

 

Este grupo é representado por três unidades de rocha. A unidade que abrange maior 

área é composta por granada-biotita gnaisse e a menor área é formada por quartzito, a terceira 

unidade é composta por biotita-gnaisse. A mineralogia essencial do grupo Andrelândia 
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contém granada, biotita, sillimanita, quartzo, plagioclásio e k-feldspato e como acessórios 

turmalina, zircão e apatita (VALLADARES, et al., 2012).  

Uma quarta unidade foi proposta por Almeida (2000) devido sua mineralogia 

diferenciada contendo (granada)-biotita gnaisses bandados, com muitas intercalações de 

quartzitos, rochas calcissilicáticas, rochas meta-ultramáficas, gonditos e ocorrência de sulfetos 

disseminados. 

 

3.3.2.2 Suíte Graminha 

 

Composta por hornblenda-biotita-gnaisse fortemente bandado, e frequentes 

migmatitos com poucas intercalações pontuais de anfibolito. A mineralogia principal é 

constituída por quartzo, plagioclásio, k-feldspato, biotita, hornblenda e os minerais acessórios 

são zircão e titanita (VALLADARES et al., 2012). 

 

3.3.3 Terreno Paraíba do Sul 

 

3.3.3.1 Complexo Paraíba do Sul 

 

O complexo Paraíba do sul é formado por duas unidades, a primeira trata-se de um 

sillimanita-biotita-gnaisse e a segunda é formada pela intercalação entre biotita-gnaisse e 

mármores calcíticos a dolomíticos. O sillimanita-biotita-gnaisse possui foliação definida por 

minerais micáceos e por bandamentos félsicos e máficos. A mineralogia é formada por k-

feldspato, plagioclásio, biotita e sillimanita, além de porfiroblastos de granada. O mármore 

que aparece intercalado com o biotita-gnaisse é uma rocha de granulometria grossa formada 

por calcita, dolomita, olivina, flogopita e muscovita (VALLADARES et al., 2012). 

 

3.3.3.2 Complexo Quirino 

 

O complexo Quirino é uma sequência gnáissica-migmatítica ortoderivada. São 

ortognaisses de índice de cor variando de leucocrático a mesocrático e granulometria variando 

de média a grossa com textura granoblásticas e porfiroblásticas. Em campo são reconhecidos 

dois tipos de ortognaisses: hornblenda-biotita-gnaisse e o biotita-gnaisse. A mineralogia 

principal é constituída por: K-feldspato, plagioclásio, quartzo, hornblenda e biotita 

(TUPINAMBÁ et al., 2013). 
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3.4 GEOMORFOLOGIA 

 

A atuação combinada de processos tectônicos e climáticos é responsável pela notável 

diversificação do cenário geomorfológico do estado do Rio de Janeiro. A prevalência da 

geomorfologia da bacia é do domínio montanhoso, presente em 88% da área e que consiste 

em um relevo muito acidentado com vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, 

escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados. As amplitudes 

topográficas são superiores a 400 m e gradientes elevados a muito elevados associados à 

ocorrência de depósitos coluvionares e de tálus. Esse domínio está associado a solos rasos e 

afloramentos de rocha expostos, e também a uma alta densidade de drenagem com padrões 

variando de dendrítico a treliça ou retangular (CPRM, 2000). 

Dois outros importantes domínios são o de morros elevados e pães-de-açúcar 

(5,51%) e o de colinas dissecadas (5,12%), que estão presentes respectivamente a nordeste e 

noroeste da bacia e possuem como similaridade densidade de drenagem média a alta com 

padrão de drenagem dendrítico a treliça ou retangular (CPRM, 2000). 

O domínio de morros é marcado por morros convexo-côncavos dissecados e topos 

arredondados ou aguçados com sedimentação de colúvio e alúvio, e subordinadamente de 

tálus. Predomínio de amplitudes topográficas entre 200 e 400 m e gradientes médios com 

formas residuais proeminentes e gradientes elevados (CPRM, 2000). 

O Domínio de colinas dissecadas é marcado por vertentes convexo-côncavas e topos 

arredondados além de morrotes e morros dissecados com vertentes retilíneas e côncavas ou 

topos aguçados e alinhados, associados à sedimentação de colúvio e alúvio. As amplitudes 

topográficas variam entre 100 a 200 m e gradientes suaves a médios (CPRM, 2000). 

Os demais domínios somados totalizam 1,1% da bacia. As escarpas serranas 

bordejam a região sul da bacia e é um relevo montanhoso extremamente acidentado com 

predomínio de amplitudes topográficas superiores a 500 m e gradientes muito elevados, 

associado a presença de depósitos de colúvio e tálus, solo raso e exposição de afloramento 

rochoso (CPRM, 2000). 

O domínio colinoso - mar de morros ocorre pontualmente em uma pequena área na 

região noroeste da bacia. Tratam-se de colinas pouco dissecadas com predomínio de 

amplitudes topográficas inferiores a 100 m e gradientes suaves. À semelhança do domínio 

anterior, o suave colinoso possui colinas pouco dissecadas, com a diferença de amplitudes 

topográficas inferiores a 50 m e gradientes muito suaves (CPRM, 2000). 
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Alinhamentos serranos e degraus estruturais compõem um relevo de patamares 

litoestruturais, com vertentes predominantemente retilíneas a côncavas e escarpadas. Possui 

densidade de drenagem alta com padrão variando de paralelo a dendrítico. As amplitudes 

topográficas são predominantes em 300 m e gradientes médios a elevados associados a 

depósitos de tálus, solos rasos e afloramento de rocha. 

 

3.5 PEDOLOGIA 

 

Os solos da Bacia do Piabanha são produtos do intemperismo de rochas dos Terrenos 

Oriental, Ocidental e Paraíba do Sul, pertencentes à Faixa Ribeira (VALLADARES et al., 

2012). Foram identificadas cinco classes de solo na área da bacia a partir do Mapa de Solos 

do Estado do Rio de Janeiro (CPRM, 2000) (Figura 9), as quais foram atualizadas para a nova 

classificação dos solos com base na 2ª edição do Sistema Brasileiro de Classificação de solos 

(EMBRAPA, 2006) (Tabela 3). As classes definidas são: Cambissolo, Latossolo, Argissolo, 

Luvissolo e Neossolo. Os Cambissolos e Latossolos são os tipos dominantes na bacia e 

somados representam 75% da área total. 

 

Tabela 3 - Correlação entre a classificação usada no Mapa de Solos do Rio de Janeiro 

(CPRM, 2000) e o Atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 

Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (Embrapa, 2006). 
Mapa de Solos do Rio De Janeiro (CPRM, 

2000). 
Classificação Adotada. 

Latossolo Latossolo vermelho-amarelo álico 

Cambissolo Cambissolo álico 

Argissolo Podzólico vermelho-amarelo distrófico 

Luvissolo Podzólico vermelho-amarelo eutrófico 

Neossolo Solos litólicos 

Fonte: CPRM, 2000; Embrapa, 2006. 

 

3.5.1 Cambissolo 

 

Os Cambissolos se distribuem em quase toda bacia, ocupando cerca de 41%. 

Consistem em um grupamento de solos constituídos por material mineral, pouco 

desenvolvido e de características pouco uniformes, variando bastante de um local para outro, 
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já que incluem materiais de origem heterogênea e condições climáticas e geomorfológicas 

variáveis. A classe comporta desde solos fortemente até imperfeitamente drenados, amplas 

variações de cor e alta a baixa saturação de base e atividade química da fração argila, mas que 

apresentam sempre textura média a fina e ausência de grande desenvolvimento pedogenético. 

Suas características são indicativas de um processo de intemperismo incipiente, como pouca 

profundidade, grande quantidade de minerais primários e presença de fragmentos de rocha 

(EMBRAPA, 2006). Geralmente sua ocorrência se dá em associação com Latossolos, sendo 

diferenciados, basicamente, por apresentar pouca espessura do horizonte B (CPRM, 2000). 

Sua ocorrência na bacia em estudo está associada às regiões de elevação 

intermediária (variando de 1000 a 1400 m), enquanto que as partes mais elevadas estão 

associadas à presença de afloramentos rochosos. 

 

3.5.2 Latossolo 

 

Os latossolos representam 34% da área bacia, onde estão amplamente distribuídos. 

São solos minerais, sendo definidos pela SiBCS (EMBRAPA, 2006) pela presença do 

horizonte latossólico, além de argilas com altos teores de óxidos de ferro, alumínio, silício e 

titânio. Seus horizontes apresentam pouca diferenciação entre si, podendo ser considerado 

homogêneo. Encontram-se em estágio avançado de evolução com processo de latolização 

(remoção de sílica e de bases no perfil) atuante e expressivo, o que significa intemperização 

intensa dos constituintes minerais primários e secundários menos resistentes além da 

concentração relativa de argilominerais resistentes e ou óxidos e hidróxidos de ferro e 

alumínio.  
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Figura 9 - Mapa de solos da bacia do Piabanha. 

 

Fonte: Modificado de CPRM, 2000.  

 

Essa classe apresenta normalmente solos profundos, fortemente a bem drenados, com 

baixa capacidade de troca de cátions, com textura média ou mais fina (argilosa, muito 

argilosa) e com a fração argila aumentando gradativamente com a profundidade, ou 

permanecendo homogênea ao longo do perfil (CPRM, 2000). 

Na área da bacia do Piabanha, os latossolos estão em maior parte associados aos 

trechos de menor declividade e de elevação variando entre 600 e 1000 m. 

 

3.5.3 Argissolo 

 

Argissolos consistem em uma classe de solos minerais em estágio de evolução 

avançada cuja diferenciação entre os horizontes é evidente devido ao aumento abrupto da 

concentração de argilas de acordo com a profundidade, por esse motivo, as camadas mais 

profundas possuem maior plasticidade e coesão. Apresenta espessuras medianamente 

profundas a profundas, sendo moderadamente drenados. Possui horizonte B de cor 

avermelhada até amarelada e teores de óxidos de ferro inferiores a 15% (EMBRAPA, 2006). 
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Os argissolos ocorrem na porção norte da bacia, ocupando uma área de cerca de 11 

% nos trechos de menor elevação e menor declividade, região em que os fatores são 

favoráveis ao maior desenvolvimento do solo. 

 

3.5.4 Luvissolo 

 

Os luvissolos são solos minerais iluviais caracterizados pelo acúmulo de argila de 

alta atividade e saturação por base alta. Variam de bem a imperfeitamente drenados e são 

normalmente pouco profundos. São caracterizados por uma mudança textural abrupta, ou pelo 

menos, por um gradiente muito acentuado (EMBRAPA, 2006).   

De ocorrência limitada a uma pequena porção no norte da bacia, representam 9% do 

total da área estudada, estando associados em área coincidentes as rochas do Complexo 

Paraíba do Sul (gnaisses, rochas calcissilicáticas, metacarbonáticas e mármores). Além disso, 

estão presentes na porção mais baixa da bacia, com elevação no intervalo entre 300 e 600 m e 

de menor declividade (relevo plano a suave ondulado).  

 

3.5.5 Neossolo 

 

São os solos com menor expressão em área na bacia (5%), apresentam baixo 

desenvolvimento pedogenético, constituídos por material mineral ou por material orgânico 

pouco espesso, caracterizados por baixa profundidade. O horizonte A, em geral está assentado 

diretamente sobre a rocha 

Não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário, sendo 

comum a presença de altos teores de minerais primários, devido à baixa atuação dos processos 

pedogenéticos, seja pelas características intrínsecas ao material de origem (composição 

químico-mineralógica) ou por influência dos demais fatores de formação (clima, relevo e 

tempo), que podem impedir ou limitar a formação do solo. Podem, ainda, apresentar alta 

(eutróficos) ou baixa (distróficos) saturação por bases, com elevados teores de alumínio e de 

sódio (EMBRAPA, 2006). Ocorrem comumente em escarpas de serras, em geral associados 

aos cambissolos, bem como, em maciços da Região Serrana, frequentemente sob vegetação 

campestre dessas áreas mais elevadas (CPRM, 2000).  

Os neossolos dentro da bacia do Piabanha ocorrem em pontos muito elevados na 

porção mais ao sul (variando de 1000 a 1600 metros) e também de alta declividade, com 
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relevo variando de fortemente ondulado a montanhoso. Esses fatores implicam em uma menor 

evolução do solo, resultando das características dessa ordem. 

 

3.6 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

A bacia do Piabanha é caracterizada por uma predominância de áreas naturais 

florestadas típicas de Mata Atlântica em relação às atividades antrópicas que são pastagem, 

agricultura e ocupação urbana. A pastagem refere-se à descaracterização da vegetação 

primária original para a implantação de gramíneas. A área urbana consiste em áreas ocupadas 

por edificações e sistema viário, englobando todo o sistema urbano das cidades, municípios, 

distritos, vilas e vias pavimentadas. A agricultura é a atividade de menor expressão com o 

predomínio de culturas de ciclo curto (verduras e legumes), com uso intensivo de agrotóxicos 

e muitas das vezes sem o uso de técnicas de conservação do solo (VILLAS-BOAS et al., 

2007) 

A partir de evidências como altas concentrações de NH4
+ e PO4

3-, Alvim (2016) 

observou que os centros urbanos são os principais responsáveis pelos impactos na qualidade 

da água da bacia devido a insuficiente infra-estrutura de coleta e tratamento de efluentes. De 

forma menos expressiva, a atividade agrícola também exerce seu impacto, sendo a aplicação 

de fertilizantes responsável por 15% enquanto que o lançamento de esgoto doméstico 

responde por 43% do nitrogênio total das águas fluviais do Piabanha. Silva et al (2015) a 

partir de análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos (DBO, SDT, PT, NO3
-, CFs, pH, 

turbidez, temperatura e OD) também concluiu que o esgoto doméstico exerce uma influência 

muito forte sobre a qualidade da água da bacia do Piabanha 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 COLETA E TRATAMENTO DE AMOSTRAS 

 

Foram realizadas duas campanhas de amostragem, uma em Fevereiro e a outra em 

Agosto de 2013, inseridas no período chuvoso e de estiagem. Visou-se contemplar as 

principais sub-bacias de drenagem, considerando a litologia drenada e as diversas formas de 

uso de solo. Foram coletadas amostras de água fluvial em 19 pontos ao longo da bacia do 

Piabanha e duas nos rios Paraibuna e Paraíba do Sul (Figura 10). Uma alíquota dessas 

amostras foi empregada na tese de doutorado do Programa de Geoquímica – UFF 

“Interferências na hidrogeoquímica de N e P nas águas fluviais em uma bacia hidrográfica 

com diferentes usos do solo no sudeste brasileiro” Alvim (2016) com o objetivo de avaliar a 

influência das diferentes formas de uso do solo na bacia sobre a dinâmica de compostos 

nitrogenados e fosfatados. Estas amostras fora da área da bacia do Piabanha estão localizadas 

próximas a sua foz e foram coletadas com o intuito de comparação entre o aporte do Paraíba 

do Sul antes da chegada dos seus dois principais afluentes (Piabanha e Paraibuna). 

A Figura 10 exibe os pontos de amostragem dentro da bacia do Piabanha e as sub-

bacias a montante de cada um deles. O código PB foi usado para amostras coletadas no canal 

do rio Piabanha (6 amostras), PT para o rio Preto (4 amostras), PQ para rio Paquequer (3 

amostras), FG para rio Fagundes e BG para rio Bengalas (2 amostras cada). Nos rios Frades 

(FR), Córrego Sujo (CS), Paraibuna (PN) e Paraíba do Sul (PS) houve somente um ponto de 

amostragem em cada um deles. 

Frascos plásticos de 500 mL foram utilizados para a coleta das amostras. Estes foram 

previamente lavados com detergente Extran MA02 e enxaguados com água destilada e 

deionizada e antes da coleta foram rinsados três vezes com a água do próprio rio. Após este 

procedimento, em posição contra-corrente, os frascos foram submergidos e depois de 

preenchidos, foram vedados e colocados em um isopor contendo gelo químico.  

Duplicatas foram coletadas nos pontos PB01, PB08, PS09, PT12, PQ15, PQ16 e 

BG20 para controle das análises. As amostras foram filtradas em filtro de acetato (Millipore) 

de 0,22 µm de diâmetro de poro, acidificadas com ácido nítrico ultra-puro (pH ~ 1) e 

refrigeradas. Estas foram destinadas à determinação de metais traço e silício. Uma alíquota 

filtrada e não acidificada foi congelada para a análise de ânions.  
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Figura 10 - Pontos de amostragem inseridos na bacia do Piabanha e respectivas sub-bacias a montante de cada ponto. 
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4.2 ANÁLISES QUÍMICAS 

 

4.2.1 Espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado (ICP-OES) 

 

O ICP-OES consiste numa poderosa ferramenta para a determinação de metais numa 

grande variedade de espécies de amostras. Dentre as vantagens da utilização do método, 

destacam-se a possibilidade de uma análise multielementar simultânea, a rapidez e a 

sensibilidade e precisões altas na obtenção do resultado (CHOCHOREK et al., 2010).  

A técnica é baseada na emissão espontânea de fótons oriundos dos átomos e íons 

excitados a partir de uma descarga de radiofrequência. O analito em solução é convertido em 

aerossol e direcionado ao canal central do plasma, que é mantido em sua parte central a uma 

temperatura de 10.000 K e por isso, o aerossol é rapidamente vaporizado, resultando na 

completa atomização dos elementos da amostra.  

Os elementos do analito são liberados como átomos livres no estado gasoso. A energia 

colisional dentro do plasma transmite energia adicional para os átomos, promovendo-os a 

estados mais excitados. As espécies excitadas irão então se estabilizar a partir da emissão de 

fótons, partículas estas que possuem energia característica e que são medidas e então 

comparadas a intensidades padrões de uma concentração conhecida (HOU, JONES, 2000). 

Esta técnica foi utilizada para a determinação de Na, Mg, Ca, K e Si. As análises 

foram realizadas no Laboratório de Análises Espectrométricas do Departamento de Química 

da PUC – Rio de Janeiro. O espectrômetro utilizado foi um Perkin Elmer modelo Optma 7300 

DV. Os limites de detecção para cada elemento analisado por esta técnica encontram-se 

dispostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Limites de detecção (LD) do método ICP-OES para cada elemento analisado. 

Elemento LD (mg l-¹) 

Na 0,02 

Mg 0,002 

Si 0,005 

K 0,06 

Ca 0,01 

4.2.2 Espectrometria de massa com plasma acoplado (ICP-MS) 

 



47 
 

O funcionamento do ICP-MS começa com o contato da amostra na forma de aerossol 

com o plasma de argônio, que dissocia as moléculas presentes em solução formando íons 

individualmente carregados que são direcionados a um equipamento que separa esses íons por 

diferenças na razão �����
������ , conhecido como espectrômetro de massa onde apenas os 

íons com a massa/carga desejada irão prosseguir na análise. Ao sair do espectrômetro, os íons 

atingem o primeiro eletrodo de um multiplicador de elétrons, que funciona como um detector. 

O impacto libera uma cascata de elétrons que são amplificados até tornar-se um pulso 

mensurável que é então comparado aos padrões, possibilitando a construção da curva de 

calibração para a determinação da concentração do elemento (PRUSZKOWSKI et al., 2012 ). 

Esta técnica possui capacidade de detecção superior ao ICP-OES e foi utilizada para 

a análise do Al3+, cuja solubilidade é baixa e por isso espera-se uma baixa concentração do 

mesmo em águas superficiais. O equipamento utilizado foi um Perkin Elmer, modelo 

Elan DRC-II. O limite de detecção encontra-se na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Limite de detecção (LD) do método ICP-MS para o elemento analisado. 

Elemento LD (μg l-¹) 

Al 0,7 

 

4.2.3 Cromatografia iônica 

 

A cromatografia iônica consiste em uma técnica analítica sensível aplicada na 

separação de íons em coluna, seguida por detecção condutimétrica. Os mecanismos de troca 

baseiam-se no equilíbrio de troca entre os íons em solução e aqueles de mesmo sinal em um 

sólido insolúvel de massa molar elevada (resina). As amostras são transportadas por uma fase 

móvel através de uma coluna onde há trocadores capazes de trocar íons com a solução. Após a 

separação de íons, a amostra passa para um sistema supressor e logo em seguida por um 

detector (JACKSON, 2000). 

A técnica cromatografia iônica foi adotada para a determinação dos ânions PO4
3-, Cl- 

e SO4
2-. Para tal foi utilizado um cromatógrafo de íon 732 e 733 com módulos 709, 762 e 753 

e coluna Metrosep a Supp 5 250/4.0. A Tabela 6 mostra os limites de detecção para cada 

ânion. 
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Tabela 6 - Limites de detecção (LD) do método cromatografia iônica para cada elemento 

analisado. 

Ânion LD (mg l-¹) 

PO4
-3 0,3 

Cl- 0,08 

SO4
-2 0,1 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Além da análise descritiva básica, foram realizadas investigações no intuito de 

determinar outliers extremos, avaliação de duplicatas e interpretação de estatística 

multivariada (cluster). 

 

4.3.1 Análise de duplicatas 

 

Para os cátions, foram feitas duplicatas das amostras PB01, PB08, PS09, PT12, 

PQ15, PQ16 e BG20 referentes à Agosto e PS09, PT12, PQ16 e BG20 referentes à Fevereiro, 

num total de 11 amostras duplicatas. Para os anions foram feitas duplicatas para os pontos 

PB01, PB08, PS09, PT12 e BG20 referentes à campanha de Agosto e PB01, PB08, PS09, 

PT12, PQ16 e BG20 na campanha de Fevereiro, totalizando 11 amostras duplicatas. 

As duplicatas foram coletadas, no mesmo dia, local e horário e as análises foram 

feitas com base nos coeficientes de variação (cv%) determinados a partir da seguinte fórmula 

modificada (PIMENTEL GOMES 1990): 

 

��(%) =  
���

�
 × 100 

Onde, 

cv(%) = Coeficiente de variação em percentual 

dif = Diferença entre as concentrações 

X = Média 
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4.3.2 Outliers e valores extremos 

 

A determinação de outliers foi feita a partir de Box plots com o uso do software 

Statistica 10. Os Box plots consistem em uma ferramenta gráfica estatística que fornece 

informações sobre a variabilidade dos dados e valores extremos, os quais podem influenciar o 

cálculo de medidas. Esses valores atípicos são observações definidas como estatisticamente 

inconsistentes com o grupo de dados por serem atipicamente grandes ou pequenas, que devido 

à desproporcionalidade em relação ao comportamento estatístico, podem ocasionar em 

interpretações errôneas (AGGARWAL, 2016).  

Valores 1,5 vezes superiores ao terceiro quartil + AIQ (amplitude interquartil) ou 

inferiores ao primeiro quartil + AIQ foram definidos como valores extremos. Casos que 

apresentaram pelo menos uma observação de valor extremo foram descartados por 

comprometerem a qualidade do estudo (AGGARWAL, 2016). 

 

4.3.3 Estatística descritiva básica 

 

Objetiva sumarizar uma série de valores de mesma natureza a partir da aplicação de 

técnicas variadas, possibilitando uma interpretação geral inicial das variações dos conjuntos 

de dados. 

Para a análise descritiva foram determinados com o uso do software Statistica 10, 

valores de média, máximo, mínimo, desvio padrão e coeficiente de variação de cada variável 

para todas as amostras exceto as consideradas anômalas pela análise de outliers. 

 

4.3.4 Estatística multivariada 

 

A análise multivariada consiste em um método estatístico que permite a análise 

simultânea de uma diversidade de variáveis e medidas. Para este trabalho foi utilizada a 

análise de agrupamentos (cluster), que consiste em uma técnica hierárquica de agrupamento 

que tem o propósito de agrupar elementos baseando-se em características de similaridade. 

Para tal análise foi necessária uma padronização por meio da “transformação z” 

tendo em vista a grande dispersão dos dados, dessa forma as variáveis foram transformadas de 

modo que suas médias igualaram-se a zero e suas variâncias tornaram-se unitárias 

(VALENTIN, 2000). 
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4.4 ANÁLISE GEOESPACIAL 

 

Durante a etapa de geoprocessamento, foi utilizado o software ArcGis 10 (ESRI, 

2010), desenvolvido pela ESRI, e seus respectivos módulos Spatial Analyst e 3D Analyst. 

Para a caracterização espacial da Bacia do Rio Piabanha foram utilizados dados geoespaciais 

disponibilizados no Geobank (CPRM). A partir desses dados foram gerados quatro mapas 

temáticos para bacia: mapa geológico, geomorfológico, de solo e uso do solo. Além dos 

mapas citados anteriormente, um Modelo Digital de Terreno e um mapa de declividade foram 

gerados utilizando-se dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) com resolução 

espacial de 30 metros disponibilizados pelo Serviço Geológico Americano (USGS, 2016). 

Para a delimitação das áreas de influencia dos pontos foi utilizado a ferramenta ArcHydro 

(extensão do software ArcGis), permitindo delimitar sub-bacias a partir das drenagens e 

limitadas por seus respectivos pontos (exceto para os pontos PS09 e PN10 localizados fora da 

bacia em estudo) tendo como produto o Mapa de Sub-bacias. 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES DE SATURAÇÃO 

 

O cálculo dos índices de saturação foi feito com a utilização do software PHREEQC 

para os pontos de cabeceira. Os dados de entrada foram temperatura, pH, pe e concentrações 

em μg l-1 (Al, HCO3
-, Ca, Cl-, K, Mg, NO2

-, NO3
-, Na, SO4

2- e Si). Apesar de não ter sido 

medida, a alcalinidade foi estimada a partir do balanço iônico da seguinte forma: sabendo-se 

que em uma análise hidroquímica completa, a água temconcentração total em meq l-1 de íons 

positivos (cátions) e íons negativos (ânions) aproximadamente iguais, considerou-se a 

concentração de HCO3
- àquela equivalente à necessária para que o erro percentual do balanço 

iônico fosse igual à zero, de acordo com a equação abaixo. 

 

����(%) =  
∑ �á�����  ∑ â�����

∑ �á����� + ∑ â�����
  100 

 

O índice de saturação (SI - Saturation Index) é usado para avaliar o grau de 

equilíbrio entre a água e as fases minerais presentes no meio, o que possibilita uma 

interpretação relacionada aos tipos de reações químicas que são dominantes. O SI é 

determinado a partir da seguinte equação: 
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�� = log �
���

���
� 

Onde, 

IAP = Produto de atividade iônica (Ionic activity product) 

��� = Produto de solubilidade mineral 

 

O índice de saturação informa a tendência termodinâmica do mineral em solubilizar, 

permanecer inalterado ou precipitar os valores calculados podem ser inferiores a 0 (SI < 0) 

indicando insaturação da solução em relação a fase mineral particular, iguais a zero (SI = 0) 

indicando equilíbrio entre o mineral e a água, ou superiores a zero (SI > 0) o que significa que 

a solução está supersaturada. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os itens seguintes apresentam o desenvolvimento dos objetivos a partir de todos os 

dados levantados, a começar pela análise de dados secundários (item 5.1), onde são exibidas 

informações referentes à hidrogeoquímica e litogeoquímica locais. Para facilitar compreensão 

dos processos que ocorrem na bacia de drenagem, as características das sub-bacias a montante 

de cada ponto coletado foram descritas no item 5.2. O item 5.3 mostra as análises estatísticas 

realizadas: análise de duplicatas, determinação de outliers e análises multivariadas. 

Finalizando os resultados, os dois últimos itens foram executados em escalas distintas: o item 

5.4 trata da determinação da taxa de intemperismo exclusivamente para a sub-bacia do ponto 

PQ16, enquanto que no 5.5 o estudo é expandido para toda a bacia do Piabanha, e é testada a 

razão Na:Si como possível indicadora de influência antrópica associada ao lançamento de 

esgoto doméstico. 

 

5.1 ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS 

 

5.1.1 Hidrogeoquímica 

 

Queiroz (2011) determinou cargas de substâncias em solução no rio Paquequer, seu 

trabalho tem dois locais de amostragem em comum com este: PAQ5 cujo posicionamento é o 

mesmo do ponto PQ15, e PAQ1 de posicionamento igual ao PQ16. 

Os metais Si, Na, Ca, K, Mg e Al e o íon Cl- foram analisados por Queiroz em 

amostras coletadas em Agosto de 2010 com o objetivo de avaliar a influência exercida por 

fontes geológicas e antrópicas na composição hidrogeoquímica da bacia do Paquequer. 

Devido aos pontos de amostragem em comum entre este estudo e o realizado por Queiroz, há 

a possibilidade de comparação entre cargas para o mês de Agosto (Figura 11) determinadas a 

partir de metodologias distintas, em uma variação temporal pouco expressiva, exceto para Cl-, 

SO4
2-, PO3

- (analisados em ambos os casos por cromatografia iônica). Para determinar as 

concentrações de Na+, Ca2+, K+, Mg2+ Queiroz utilizou a técnica de cromatografia iônica e 

para Si, ICP-MS. O cálculo da carga de uma espécie química se dá pela multiplicação entre 

sua concentração e vazão medida. 

 

  



 

Figura 11 - Comparação entre cargas das amostras PQ15

PQ16-Ago e PAQ1 (gráfico abaixo) apresentada em escala logarítmica para amostras 

coletadas em mesmos locais em Agosto de 2010 (

trabalho). 

 

Comparando as unidades de carga de Queiroz (2011) àquelas determinadas por ICP

OES para este trabalho, nota-se grande similaridade entre os valores

qualidade da técnica analítica escolhida.

Em um trabalho realizado na bacia do Piabanha

do nitrogênio e do fósforo do Piabanha com base na análise de uma alíquota das mesmas 

amostras que foram utilizadas para este trabalho.

Os dados de vazão, parâmetros físico

temperatura), os resultados de concentração de compostos nitrogenados e fosfatados foram 

extraídos da tese de doutorado de Alvim (2016)

utilizadas neste trabalho (anexo 8.1 e 8.5)

Comparação entre cargas das amostras PQ15-Ago e PAQ5 (gráfico acima) e 

Ago e PAQ1 (gráfico abaixo) apresentada em escala logarítmica para amostras 

coletadas em mesmos locais em Agosto de 2010 (QUEIROZ, 2011) e Agosto de 2013(este 

arando as unidades de carga de Queiroz (2011) àquelas determinadas por ICP

se grande similaridade entre os valores dos metais

qualidade da técnica analítica escolhida. 

realizado na bacia do Piabanha, Alvim (2016) estudou a dinâmica 

do nitrogênio e do fósforo do Piabanha com base na análise de uma alíquota das mesmas 

amostras que foram utilizadas para este trabalho. 

Os dados de vazão, parâmetros físico-químicos (pH, condutividade elétrica e 

a), os resultados de concentração de compostos nitrogenados e fosfatados foram 

extraídos da tese de doutorado de Alvim (2016) e são dados das mesmas amostras que foram 

utilizadas neste trabalho (anexo 8.1 e 8.5). Essas informações foram utilizadas no cálculo de 
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Ago e PAQ5 (gráfico acima) e 

Ago e PAQ1 (gráfico abaixo) apresentada em escala logarítmica para amostras 

, 2011) e Agosto de 2013(este 

 

 

arando as unidades de carga de Queiroz (2011) àquelas determinadas por ICP-

dos metais, reforçando a 

Alvim (2016) estudou a dinâmica 

do nitrogênio e do fósforo do Piabanha com base na análise de uma alíquota das mesmas 

(pH, condutividade elétrica e 

a), os resultados de concentração de compostos nitrogenados e fosfatados foram 

e são dados das mesmas amostras que foram 

foram utilizadas no cálculo de 



 

carga e fluxo, na determinação dos índices de saturação mineral para as sub

cabeceira e também para avaliação

antrópica. 

 

5.1.2 Litogeoquímica 

 

Dados de geoquímica das principais litologias presentes

para comparação composicional das rochas. A 

concentrações em porcentagem dos óxidos mais abundantes.

 

Figura 12 - Composição percentual dos óxidos mais abundantes nas principais litologias da 

bacia do Piabanha 

Fonte: ZORITA, 1979; JUNHO

VALLADARES et al., 2012. 

 

Poucas diferenças composicionais são observadas entre o Complexo Rio Negro, a 

suíte Nova Friburgo e a suíte Serra dos Órgãos. As concentrações de silício alumínio, ferro e 

sódio são muito próximas. As rochas da suíte Nova Friburgo são mais enriquecidas em 

potássio e as do complexo Rio Negro em cálcio e magnésio, devido a maior presença de 

minerais máficos. Os diques são mais ferro

de silício. No anexo 8.6 as concentrações estão numericamente expressas.

 

 

determinação dos índices de saturação mineral para as sub

avaliação da razão proposta como indicadora de influência 

Dados de geoquímica das principais litologias presentes na bacia foram levantados 

comparação composicional das rochas. A Figura 12 exibe o comparativo das 

concentrações em porcentagem dos óxidos mais abundantes. 

omposição percentual dos óxidos mais abundantes nas principais litologias da 

JUNHO, PENHA, 1985; JUNHO, 1990; TUPINAMBÁ, 1999

 

Poucas diferenças composicionais são observadas entre o Complexo Rio Negro, a 

suíte Nova Friburgo e a suíte Serra dos Órgãos. As concentrações de silício alumínio, ferro e 

sódio são muito próximas. As rochas da suíte Nova Friburgo são mais enriquecidas em 

potássio e as do complexo Rio Negro em cálcio e magnésio, devido a maior presença de 

minerais máficos. Os diques são mais ferro-magnesianos e cálcicos, com menor concentração 

de silício. No anexo 8.6 as concentrações estão numericamente expressas. 
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determinação dos índices de saturação mineral para as sub-bacias de 

da razão proposta como indicadora de influência 

na bacia foram levantados 

comparativo das 

omposição percentual dos óxidos mais abundantes nas principais litologias da 

 

TUPINAMBÁ, 1999, 2012; 

Poucas diferenças composicionais são observadas entre o Complexo Rio Negro, a 

suíte Nova Friburgo e a suíte Serra dos Órgãos. As concentrações de silício alumínio, ferro e 

sódio são muito próximas. As rochas da suíte Nova Friburgo são mais enriquecidas em 

potássio e as do complexo Rio Negro em cálcio e magnésio, devido a maior presença de 

magnesianos e cálcicos, com menor concentração 



 

5.2 CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL DAS SUB

 

A área da bacia de drenagem apresenta variações litológicas, geomorfológicas, 

pedológicas, de declividade, e uso do solo, que são fatores de influência na composição 

geoquímica fluvial. A fim de compreender melhor o efeito dessas variações, foram 

delimitadas sub-bacias a montante de cada ponto e calculada a presença relativa de cada 

categoria (unidades geológicas, unidades geomorfológicas, variação de declividade, 

uso do solo e classes pedológica

 

5.2.1 Geologia 

 

A Figura 13 apresenta as variações litológicas para cada sub

pontos amostrados, onde: SSO 

Complexo Rio Negro; SNF -

Unidade Arcádia Areal; Outros 

complexo Paraíba do Sul, complexo Quirino. Os dados que foram utilizados para gerar este 

gráfico encontram-se disponíveis no anexo 8.7

 

Figura 13 - Distribuição percentual de litologias por sub

 

A Suíte Serra dos Órgãos é a unidade

não aflora apenas na região noroeste, encontrando

bacias mais representativas da unidade são as referentes aos pontos BG20 e CS21 (100% e 

98% de área respectivamente). O 

encontra-se presente em 14 % da área total, sua presença é signifi

TERIZAÇÃO ESPACIAL DAS SUB-BACIAS 

A área da bacia de drenagem apresenta variações litológicas, geomorfológicas, 

pedológicas, de declividade, e uso do solo, que são fatores de influência na composição 

geoquímica fluvial. A fim de compreender melhor o efeito dessas variações, foram 

bacias a montante de cada ponto e calculada a presença relativa de cada 

categoria (unidades geológicas, unidades geomorfológicas, variação de declividade, 

pedológicas). Esses valores são apresentados nas Tabela

apresenta as variações litológicas para cada sub-bacia a montante dos 

pontos amostrados, onde: SSO - Suíte Serra dos Órgãos; SCO - Suíte Cordeiro; CRN 

- Suíte Nova Friburgo; UAN - Unidade Andrelândia

Unidade Arcádia Areal; Outros - Depósitos recentes, suíte Graminha, suíte Rio Turvo, 

complexo Paraíba do Sul, complexo Quirino. Os dados que foram utilizados para gerar este 

se disponíveis no anexo 8.7. 

Distribuição percentual de litologias por sub-bacia.

A Suíte Serra dos Órgãos é a unidade geológica dominante na área total da bacia e 

não aflora apenas na região noroeste, encontrando-se presente em 48% da bacia. As sub

bacias mais representativas da unidade são as referentes aos pontos BG20 e CS21 (100% e 

98% de área respectivamente). O Complexo Rio Negro é a segunda unidade dominante e 

se presente em 14 % da área total, sua presença é significativa no ponto PB02 cuja 
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A área da bacia de drenagem apresenta variações litológicas, geomorfológicas, 

pedológicas, de declividade, e uso do solo, que são fatores de influência na composição 

geoquímica fluvial. A fim de compreender melhor o efeito dessas variações, foram 

bacias a montante de cada ponto e calculada a presença relativa de cada 

categoria (unidades geológicas, unidades geomorfológicas, variação de declividade, forma de 

Tabelas no anexo 8.7. 

bacia a montante dos 

Suíte Cordeiro; CRN - 

Unidade Andrelândia; UAA - 

Depósitos recentes, suíte Graminha, suíte Rio Turvo, 

complexo Paraíba do Sul, complexo Quirino. Os dados que foram utilizados para gerar este 

bacia. 

 

geológica dominante na área total da bacia e 

% da bacia. As sub-

bacias mais representativas da unidade são as referentes aos pontos BG20 e CS21 (100% e 

segunda unidade dominante e 

cativa no ponto PB02 cuja 
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sub-bacia é dominada por 92% do Complexo. Além deste, a unidade é relevante nos pontos 

PB01 (83%) e PQ16 (69%). 

A Suíte Cordeiro representa 9% da área e tem o BG19 como sub-bacia mais 

representativa da suíte com 39% da área. A Unidade Andrelândia e Arcádia Areal ocorrem em 

11% e 9% da área da bacia respectivamente, afloram principalmente na porção norte e 

nordeste da bacia. A sub-bacia mais representativa de ambas as unidades é a referente ao 

ponto FG07, sendo a Unidade Andrelândia aflorante em 37% da área e Unidade Arcádia 

Areal a em 29,7%. A Suíte Nova Friburgo equivale a 4% da área e possui como ponto 

representativo o FR18 já que a sub-bacia equivalente é formada por 94% dos granitos pós-

tectônicos.  

As unidades supracitadas representam 95% da bacia. As demais litologias que 

somam 5% estão agrupadas na categoria “outros” e são as Suítes Graminha e Rio Turvo, 

Complexos Quirino e Paraíba do sul e os depósitos recentes (tálus e colúvio aluvionares). Não 

há sub-bacias representativas dessas unidades.  

 

5.2.2 Geomorfologia 

 

O domínio montanhoso é a principal forma geomorfológica presente na área da bacia 

e o mais significativo em todas as sub-bacias a montante dos pontos amostrados. Ocorre em 

mais de 85% da área para todos os pontos, exceto para o ponto FG07 e PB08 cuja presença é 

de 52% sendo ainda assim o domínio mais presente na sub-bacia. As distribuições dos 

domínios geomorfológicos referentes às 19 sub-bacias estudadas estão no anexo 8.7. 

Os demais domínios ocorrem de forma restrita na porção a jusante da bacia, sendo o 

de colinas dissecadas mais presente no ponto FG07 (42%), de morros elevados e pães de 

açúcar no ponto PT05 (12%), escarpas serranas no BG19 (2%). O domínio colinoso (mar de 

morros) é mais expressivo para o ponto PB06 (6%). Nas sub-bacias dos pontos PB08 e CS21 

ocorrem alinhamentos serranos e degraus estruturais, e domínio suave colinoso, todos com 

porcentagem inferior a 1%. 

A Figura 14 exibe o Modelo Digital de Terreno (MDT), onde é possível observar 

uma variação de elevação de 300 m a 2300 m. As partes mais baixas associam-se ao canal 

fluvial, estando às áreas de menor elevação, situadas próximas à foz do rio, enquanto que as 

áreas mais elevadas estão associadas às zonas de cabeceira.  
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Figura 14 - Modelo digital de terreno da bacia do Piabanha. 
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5.2.3 Declividade 

 

A definição das categorias de declividade foi feita com base na classificação da 

declividade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e EMBRAPA (Plano 0 a 

3%, Suave ondulado 3 a 8%, Ondulado 8 a 20%, Forte ondulado 20 a 45%, Montanhoso 45 a 

75% e Escarpado > 75%). 

Como é possível observar na Tabela do anexo 8.7, existem poucas áreas 

consideradas planas (1% da área total da bacia), sendo mais relevante para os pontos PQ15 

(1,8%) e BG19 (1,5%). As áreas mais planas são também áreas baixas e estão associadas ao 

acúmulo de sedimentos, formando depósitos colúvio-aluvionares. São resultantes da ação de 

fluxos aluviais e gravitacionais de transporte de materiais.  

O relevo suave ondulado é mais expressivo nos pontos PB02, FG07 e PQ15, ainda 

sendo relativamente pouco significativos em termos percentuais (porcentagem inferior a 6% 

para cada ponto). Nos pontos PB02 e PQ15, sua ocorrência é bastante compatível com a 

presença de área urbana de Petrópolis e Teresópolis. O relevo ondulado encontra-se muito 

presente em toda a bacia e possui essa mesma associação a áreas urbanas. Os pontos de 

destaque são novamente PB02 e PQ15, além de FG07. 

O intervalo de declividade classificado como fortemente ondulado é o mais 

expressivo na área. Ele é o dominante em toda a bacia, tendo porcentagem superior a 50% em 

cada área de influência, exceto pelos pontos PQ16 e FR18 que possuem uma forte influência 

de terreno montanhoso. O ponto BG20 é um local de nascente e possui 62% de sua área 

formada por um relevo fortemente ondulado. 

Os pontos PB01, PQ16, FR18 e BG20 representam as áreas mais próximas às 

nascentes, são as áreas mais elevadas da bacia e os principais pontos sob influência de relevo 

montanhoso. Os pontos PQ16 e FR18 são os principais de ocorrência do relevo escarpado, 

sendo também importante a influência desse intervalo de declividade nos pontos PB03, PB04 

e FR17. 

 

5.2.4 Uso do solo 

 

A distribuição das diferentes formas de uso do solo encontra-se demonstrada na 

Figura 15 e os valores numéricos encontram-se na Tabela no anexo 8.7. É visível que áreas 

florestadas são dominantes em todas as sub-bacias, exceto pela referente ao ponto FG07 e 
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CS21, cuja principal forma de uso do solo é a pastagem. Áreas florestadas superam 90% nos 

pontos de cabeceira. 

 

Figura 15 - Distribuição percentual de formas de uso do solo por sub-bacias. 

 

A pastagem é a segunda forma de uso do solo mais presente na bacia e os pontos 

mais representativos da atividade são FG07 (56%) e CS21 (46%). A atividade encontra-se 

também significativamente presente nas sub-bacias dos pontos do rio Preto (PT05, PT11, 

PT12 e PT13) que também se destacam como sub-bacias representativas da área agrícola 

possuindo percentual da atividade superior a 3%. 

A ocupação urbana é significativa em pontos próximos às cidades de Petrópolis e 

Teresópolis, sendo mais marcantes nas sub-bacias dos pontos PB02 (33,4%) e PQ15 (22,2%) 

e significativas também nos pontos PB03, PB04 e PQ14. 

 

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

5.3.1 Análise de duplicatas 

 

Os valores obtidos como coeficiente de variação (CV) entre as duplicatas encontram-

se dispostos na Tabela 7, onde os valores inferiores a 20% encontram-se em negrito.  
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Tabela 7 - Coeficientes de variação (%) calculados a partir das duplicatas. 

cv% Na Mg Si K Ca Al Cl  SO₄²  

PB01-ago 5,3 5,2 6,1 5,2 3,4 1,2 67 36 

PB08-ago 1,2 1,9 1,2 1,2 0,7 19 57 2,2 

PS09-ago 0,75 0,47 4,6 0,34 3,9 38 2,5 1,7 

PS09-fev 1,1 0,67 0,24 0,87 1,8 3,8 45 51 

PT12-ago 21 19 27 22 17 7,0 0,93 0,71 

PT12-fev 0,15 0,88 2,4 0,09 0,23 18 0,51 0,21 

PQ15-ago 8,4 7,6 22 7,66 7,8 6,2 19 20 

PQ16-ago 6,4 6,1 2,9 16 19 22 19 11 

PQ16-fev 22 14 24 31 1,04 21 31 119 

BG20-ago 26 18 28 26 7,2 29 2,4 6,1 

BG20-fev 5,2 4,4 7,6 4,9 3,0 0,68 0,85 3,3 

 

A avaliação do valor obtido para o coeficiente de variação foi feito com base em 

Ferreira, P. V. (1991) e Pimentel Gomes (1990) (Tabela 8), sendo assim considerados 

satisfatórios, os coeficientes de variação abaixo de 20%. 

 

Tabela 8 – Percentual de duplicatas analisadas que se enquadram nos intervalos 

classificatórios de precisão (alto, médio, baixo e muito baixo). 

Intervalo¹  Precisão²  Duplicatas  

< 10%  Alta  62% 

10% < cv < 20%  Média  14% 

20% < cv <30%  Baixa  14% 

> 30%  Muito baixa  10% 

Fonte: ¹Pimentel Gomes (1990) e ²Ferreira, F.V. (1991) 

 

A Tabela 6 mostra que 76% das variáveis apresentam coeficiente de variação abaixo 

de 20%. Por se tratar de uma maioria significativa, optou-se pelo uso da média entre as 

concentrações determinadas para pontos que possuem duplicatas. 

 



 

5.3.2 Determinação de outliers 

 

Variáveis de comportamento anômalo podem comprometer a análise do conjunto de 

dados, por isso é necessária uma cuidadosa investigação para determinar quais são esses 

valores inconsistentes e como lidar com eles.

Os box plots apresentados a seg

casos para as respectivas variáveis. A 

Si, K, Ca e Al situadas no eixo horizontal e no eixo vertical são expressas as concentrações 

em μg l-1. 

Figura 16 - Box plots para a determinação de outliers das variáveis: sódio, magnésio, silício, 

potássio, cálcio e alumínio pela concentração (

 

A análise da Figura 16 apontou com 

de Agosto, para Mg as concentrações das

e PQ16 de Agosto, para Si as 

Al as concentrações de PS09 e FR17 de Fevereiro. 

concentrações de Si nas amostras PB03 de Fevereiro e CS21 de Agosto.

outliers e valores extremos 

Variáveis de comportamento anômalo podem comprometer a análise do conjunto de 

dados, por isso é necessária uma cuidadosa investigação para determinar quais são esses 

valores inconsistentes e como lidar com eles. 

apresentados a seguir foram confeccionados utilizando

casos para as respectivas variáveis. A Figura 16 exibe os diagramas para as variáveis Na, Mg, 

Si, K, Ca e Al situadas no eixo horizontal e no eixo vertical são expressas as concentrações 

 

Box plots para a determinação de outliers das variáveis: sódio, magnésio, silício, 

potássio, cálcio e alumínio pela concentração (μg l-1). 

16 apontou com outlier para Na a concentração da

concentrações das amostras PS09 e PQ16 de Fevereiro e CS21, BG20 

e PQ16 de Agosto, para Si as concentrações das amostras PN10 e PQ16 de Fevereiro e para 

PS09 e FR17 de Fevereiro. Valores extremos ocorreram

as amostras PB03 de Fevereiro e CS21 de Agosto. 
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Variáveis de comportamento anômalo podem comprometer a análise do conjunto de 

dados, por isso é necessária uma cuidadosa investigação para determinar quais são esses 

uir foram confeccionados utilizando-se todos os 

exibe os diagramas para as variáveis Na, Mg, 

Si, K, Ca e Al situadas no eixo horizontal e no eixo vertical são expressas as concentrações 

Box plots para a determinação de outliers das variáveis: sódio, magnésio, silício, 

 

concentração da amostra PB02 

amostras PS09 e PQ16 de Fevereiro e CS21, BG20 

amostras PN10 e PQ16 de Fevereiro e para 

correram para as 



 

A Figura 17 exibe os diagramas para as variáveis NTD

Dissolvido), NT (Nitrogênio Total)

estão expressas as concentrações em 

 

Figura 17 - Box plots para a determinação de outliers das variáveis: Nitrogênio total 

dissolvido (NTD), nitrogênio total (NT), cloreto (Cl

l-1). 

 

A análise da Figura

amostras PB02 e PB03 de Agosto, para NT

PB04 e PQ15 de Agosto, para Cl

concentrações de PB02 de Fevereiro e de Agosto. Não foram apontadas 

valor extremo para NTD e SO

amostra PB02 de Agosto e para Cl

PB02 de Fevereiro e de Agosto.

A Figura 18 exibe os diagramas para as variáveis NO

horizontal e no eixo vertical estão expressas as concentrações em 

exibe os diagramas para as variáveis NTD (Nitrogênio Total 

(Nitrogênio Total), Cl- e SO4
2- situadas no eixo horizontal e no eixo vertical 

estão expressas as concentrações em μg l-1. 

Box plots para a determinação de outliers das variáveis: Nitrogênio total 

dissolvido (NTD), nitrogênio total (NT), cloreto (Cl-) e sulfato (SO4
2-) pela concentração (

Figura 17 apontou como outlier para NTD as concentrações das 

amostras PB02 e PB03 de Agosto, para NT as concentrações de PB02 de Fevereiro e PB03, 

PB04 e PQ15 de Agosto, para Cl- as concentrações de PB04 de Fevereiro e para 

PB02 de Fevereiro e de Agosto. Não foram apontadas concentrações de

SO4
2-. Para NT foi apontada como extrema a 

amostra PB02 de Agosto e para Cl¯ foram apontadas os valores de concentração das

PB02 de Fevereiro e de Agosto. 

18 exibe os diagramas para as variáveis NO3
-, NH4

+ e NO2
-

horizontal e no eixo vertical estão expressas as concentrações em μg l-1. 
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(Nitrogênio Total 

situadas no eixo horizontal e no eixo vertical 

Box plots para a determinação de outliers das variáveis: Nitrogênio total 

) pela concentração (μg 

 

concentrações das 

PB02 de Fevereiro e PB03, 

PB04 de Fevereiro e para SO4
2-, as 

concentrações de 

. Para NT foi apontada como extrema a concentração da 

os valores de concentração das amostras 

- situadas no eixo 



 

Figura 18 - Box plots para a determinação de outliers das variáveis nitrato, amônio e nitrito 

pela concentração (μg l-1). 

 

A análise da Figura 

NH4
+ as concentrações das amostras PB03 e PQ14 de Fevereiro e PQ14 de Agosto, e para 

NO2
- a concentração da amostra PB02 de Fevereiro. Não foram apontados valores extremos 

para NO3
-, mas foram apontados para NH

Fevereiro e PB02, PQ15 e PB04 de Agosto, e para 

A Figura 19 exibe os diagramas para as variáveis PT

Total Dissolvido) e PO4
3- situadas no eixo horizontal e no eixo vertical estão expressas as 

concentrações em μg l-1. 

 

Box plots para a determinação de outliers das variáveis nitrato, amônio e nitrito 

 18 não apontou outlier para NO3
- e indicou como 

amostras PB03 e PQ14 de Fevereiro e PQ14 de Agosto, e para 

amostra PB02 de Fevereiro. Não foram apontados valores extremos 

, mas foram apontados para NH4
+ as concentrações das amostras PB02 e PQ15 de 

PB04 de Agosto, e para NO2
-, PB04 de Fevereiro. 

exibe os diagramas para as variáveis PT (Fósforo Total)

situadas no eixo horizontal e no eixo vertical estão expressas as 
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Box plots para a determinação de outliers das variáveis nitrato, amônio e nitrito 

 

e indicou como outlier para 

amostras PB03 e PQ14 de Fevereiro e PQ14 de Agosto, e para 

amostra PB02 de Fevereiro. Não foram apontados valores extremos 

as concentrações das amostras PB02 e PQ15 de 

 

(Fósforo Total), PTD (Fósforo 

situadas no eixo horizontal e no eixo vertical estão expressas as 



 

Figura 19 - Box plots para a determinação de outliers das variáveis fósforo total dissolvido, 

fósforo total e fosfato pela concentração (

 

A análise da Figura 19 não apontou 

as concentrações das amostras PB02 de Fevereiro e PB02, PB04, PQ15 e PB03 de Agosto, e 

para PO4
3-, a concentração da 

para PTD os valores referentes às amostras PB02 de Fevereiro, e PB02, PB03, PB04 e P

de Agosto, para PT a amostra PB02 de Agosto e para 

PB02 e PQ14 de Fevereiro e PB02, PB04, PQ14 e PQ15 de Agosto.

Após identificar os valores de concentração extremos para cada substância, é 

necessário correlacionar tal informação ao contexto da bacia de drenagem para saber como 

proceder sobre o valor anômalo, adotando

Conhecendo a homogeneidade litológica da bacia, optou

extremos quando consideradas substâncias cuja font

Ca). As amostras PB03-Fev e CS21

Si e por isso foram descartadas. Por não saber a natureza da anormalidade (problemas de 

coleta ou análise, por exemplo), opt

suas outras concentrações. 

Box plots para a determinação de outliers das variáveis fósforo total dissolvido, 

fósforo total e fosfato pela concentração (μg l-1). 

19 não apontou outlier para PTD e indicou como 

amostras PB02 de Fevereiro e PB02, PB04, PQ15 e PB03 de Agosto, e 

concentração da amostra PB04 de Fevereiro. Foram apontados como extremos 

para PTD os valores referentes às amostras PB02 de Fevereiro, e PB02, PB03, PB04 e P

de Agosto, para PT a amostra PB02 de Agosto e para PO4
3- as concentrações das 

PB02 e PQ14 de Fevereiro e PB02, PB04, PQ14 e PQ15 de Agosto. 

Após identificar os valores de concentração extremos para cada substância, é 

al informação ao contexto da bacia de drenagem para saber como 

proceder sobre o valor anômalo, adotando-o ou descartando-o. 

homogeneidade litológica da bacia, optou-se por descartar 

extremos quando consideradas substâncias cuja fonte geológica é significativa (Na, Mg, Si, K, 

Fev e CS21-Ago apresentaram valor significativamente anômalo para 

Si e por isso foram descartadas. Por não saber a natureza da anormalidade (problemas de 

coleta ou análise, por exemplo), optou-se por não considerar esses pontos para nenhuma de 
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Box plots para a determinação de outliers das variáveis fósforo total dissolvido, 
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amostras PB02 de Fevereiro e PB02, PB04, PQ15 e PB03 de Agosto, e 

amostra PB04 de Fevereiro. Foram apontados como extremos 

para PTD os valores referentes às amostras PB02 de Fevereiro, e PB02, PB03, PB04 e PQ15 

concentrações das amostras 

Após identificar os valores de concentração extremos para cada substância, é 

al informação ao contexto da bacia de drenagem para saber como 

se por descartar os valores 

e geológica é significativa (Na, Mg, Si, K, 

valor significativamente anômalo para 

Si e por isso foram descartadas. Por não saber a natureza da anormalidade (problemas de 

se por não considerar esses pontos para nenhuma de 
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Os demais compostos analisados poderão estar associados às atividades antrópicas e 

devido à distribuição desigual das diferentes formas de uso do solo, é esperada a existência de 

valores extremos devido a essa diversidade, o que pode ser confirmado ao observar que esses 

valores estão associados às sub-bacias que mais sofrem influência de área urbana. Por esse 

motivo os valores extremos determinados para NT, Cl-, NH4
+, NO2

-, PTD, PT e PO4
3- foram 

adotados e permanecem incluídos no estudo. 

 

5.3.3 Análise estatística descritiva básica 

 

A seguir é apresentada a Tabela 9 que resume informações importantes acerca dos 

dados. O cálculo dos valores apresentados foi feito com base nas concentrações em μg l-1 

determinadas para cada composto, sendo os relativos às formas de N e P, extraídos de Alvim 

(2016). Foram utilizados todos os casos exceto pelos outliers PB03-Fev e CS21-Ago. 

 

Tabela 9 - Análise estatística descritiva básica para todos os compostos analisados. 

Variável Média Mínimo Máximo Desv. Pad. CV(%) 

Na 5169 571 20691 4161 81 

Mg 649 101 985 298 46 

Si 5027 450 6487 1449 29 

K 1636 225 3800 886 54 

Ca 4154 345 9091 2454 59 

Al 149 19 452 118 79 

NTD 2097 328 8001 1742 83 

NT 2681 354 10127 2196 82 

PTD 105 12 591 144 137 

PT 146 23 686 159 109 

Cl- 4570 350 23678 4977 109 

S-SO4- 2571 200 13275 2603 101 

P-PO4 73 5 513 115 156 

N-NH4+ 752 6 7238 1575 210 

N-NO2 52 1 303 69 133 

N-NO3- 813 101 2144 537 66 

Unidade: μg l-1 

As concentrações médias ordenam-se da seguinte forma (decrescente): Na > Si > Cl 

> Ca > NT > SO4
2- > NTD > K > NO3

- > NH4
+ > Mg > Al > PT > PTD > PO4

3- > NO2
-. A 

média de concentração mais alta é a do sódio, que pode ser explicada pelo fato de existirem 

três fontes de grande relevância do elemento: geológica, atmosférica e antrópica. Apesar de o 
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silício ter como fonte única o intemperismo químico, sua média de concentração é tão alta 

quanto à de sódio, isso porque a geologia da bacia é constituída inteiramente por minerais 

silicáticos. A concentração mais baixa é de nitrito e isso ocorre pelo composto ser instável no 

ambiente fluvial, sendo a fase intermediária dos processos de nitritação e nitratação. 

Os valores de mínimo variam de 1 μg l-1 (NO2
-) a 571 μg l-1  (Na), e os de máximo 

variam de 303 μg l-1  (NO2
-) a 23678 μg l-1 (Cl-). Os maiores valores de desvio padrão 

determinados foram para sódio e cloreto.  

O coeficiente de variação é uma medida relativa de dispersão que melhor informa 

sobre a homogeneidade da distribuição em questão. Utilizando-se da Tabela 6 onde é 

apresentada classificação segundo Pimentel Gomes (1990) e Ferreira (1991), observa-se que 

exceto para o Silício, todas as variáveis apresentam comportamento muito heterogêneo 

ordenando-se da seguinte forma decrescente: NH4 > PO4
3- > PTD > NO2

- > PT > Cl- > SO4
2- > 

NTD > NT > Na > Al > NO3
- > Ca > K > Mg > Si. 

As variáveis que apresentam comportamento mais heterogêneo (NH4, PO4
3

, PTD, 

NO2
-, PT, Cl-, SO4

2-, NTD, NT, Na) estão associadas às atividades antrópicas (pastagem, área 

agrícola e urbana) que se distribuem de forma diversificada na área da bacia do Piabanha, 

ocasionando em variação das concentrações destes compostos de forma que são até uma 

ordem de grandeza superior quando comparadas às concentrações determinadas em áreas 

florestadas. 

As variáveis de comportamento mais homogêneo (Al, NO3
-, Ca, Mg, Si) estão 

associadas quase exclusivamente à fonte geológica e sua baixa variação se explica pela 

geologia granito-gnáissica de baixa variação composicional por toda área da bacia, além da 

ausência de fonte antropogênica significativa. 

  



 

5.3.4 Análise de agrupamentos

 

5.3.4.1 Variáveis 

 

Foram consideradas as duas campanhas de amostragem e to

exceto valores extremos apontados na análise de 

pelos pontos localizados fora da b

foram Na+, Mg2+, Si, K+, Al

NTD. O diagrama de cluster gerado para as variáveis encontra

 

Figura 20 - Agrupamento de variáveis medidas na bacia do Piabanha.

 

O dendograma identificou cinco

com uma relação menos próxima, o Al. Neste gráfico o alumínio é demonstrado como o 

composto mais dissimilar do conjunto, sugerindo uma tendência de comport

dos demais. A forma aluminosa predominante nas águas 

(hidróxido de alumínio), cuja solubilidade é extremamente baixa

Análise de agrupamentos 

Foram consideradas as duas campanhas de amostragem e todos os pontos amostrados 

valores extremos apontados na análise de Box plot, ou seja, PB03-FEV e CS21

pelos pontos localizados fora da bacia do Piabanha (PS09 e PN10). Os parâmetros 

, Al3+, Ca2+, Cl-, SO4
2-, PO4

3-, PT, PTD, NH4
+, NO

gerado para as variáveis encontra-se exibido na Figura

Agrupamento de variáveis medidas na bacia do Piabanha.

identificou cinco grupos, sendo que o grupo 1 reúne 

com uma relação menos próxima, o Al. Neste gráfico o alumínio é demonstrado como o 

composto mais dissimilar do conjunto, sugerindo uma tendência de comportamento diferente 

. A forma aluminosa predominante nas águas doces superficiais é o Al

(hidróxido de alumínio), cuja solubilidade é extremamente baixa nas condições de pH
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grupos, sendo que o grupo 1 reúne NO3
- e NO2

-, e 

com uma relação menos próxima, o Al. Neste gráfico o alumínio é demonstrado como o 

amento diferente 

superficiais é o Al(OH)3 

nas condições de pH dos 
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pontos amostrados (mínimo de 5,3 e máximo de 7,7), já que o intervalo de pH em que este 

complexo se torna mais solúvel é inferior a 4 e superior a 8 (CARVALHO, 1995). 

O NO2
-e NO3

- são formas nitrogenadas resultantes da oxidação microbiológica do 

NH4
+. O nitrogênio é um dos poucos componentes das águas superficiais cuja procedência 

geológica é insignificante e por vezes até inexistente. Sua inserção no ambiente fluvial tem 

origem principalmente biogênica e atmosférica, por meio da lixiviação de águas e solos 

contendo produtos nitrogenados resultantes do metabolismo de organismos e pela ocorrência 

de chuvas contendo NO3
- dissolvido. A conversão de nitrogênio amoniacal em nitratos ocorre 

por meio de reações químicas executadas por bactérias, este processo chamado nitrificação 

demanda a presença de oxigênio e resulta um incremento da acidez do meio, e é demonstrado 

nas reações abaixo: 

 

NH4
+ + 3/2O2 → NO2

- + H2O + 2H+ 

NO2
- + 1/2O2 → NO3

- 

 

O NO2
- é um composto de comportamento efêmero, pois sobre a presença de 

oxigênio e atividade bacteriana é convertido rapidamente a NO3
-e por isso é encontrado em 

baixas concentrações no ambiente fluvial (CARVALHO, 1995). 

O grupo 2 reuniu os metais de proveniência essencialmente geológica Si e Mg, cuja 

origem em solução se dá pelo intemperismo dos principais minerais silicáticos presentes na 

bacia sem fontes antropogênicas relevantes. 

As espécies químicas reunidas nos grupos 3, 4 e 5 encontram-se relacionadas 

principalmente a influências antropogênicas. O grupo 3 reúne Cl- e SO4
2-cuja origem está 

fortemente associada ao lançamento de esgoto doméstico. A diferenciação no agrupamento 

destes compostos químicos pode estar relacionada ao aporte atmosférico relevante, que ocorre 

via deposição úmida, através dos íons dissolvidos em água de chuva ou neblina na forma Cl- e 

SO4
2-, e via deposição seca, na forma de partículas que se dissociam ao entrar em contato com 

a água fluvial. 

O grupo 4 agrupa todos os compostos fosfatados (PO4
3-, PT e PTD), e com 

comportamento mais dissimilar, o NH4
+. A principal fonte natural de P no ambiente aquático 

é o intemperismo de minerais, principalmente a apatita, que aparece como um mineral 

acessório nas rochas da bacia contribuindo com um aporte pouco expressivo. A deposição 

atmosférica também constitui importante fonte de P e ocorre por meio de aerossóis marinhos, 
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biológicos, queima de biomassa, e combustão de petróleo e carvão (MAHOWALD et al., 

2008). 

Entretanto o P tem fonte antrópica significativa nas águas fluxiais. Ela se deve 

principalmente às descargas de esgoto sanitário, mais especificamente devido a matéria 

orgânica fecal e detergentes em pó empregados domesticamente em larga escala (CETESB, 

2009). Outra atividade antrópica responsável pela exportação de P para ecossistemas 

aquáticos é a utilização de compostos fosfatados para o plantio, na forma de fertilizantes 

(NPK, MAP e nitrato de amônio) em solo que são lixiviados para os corpos hídricos em 

eventos de chuva. 

As concentrações de fósforo em solução no ambiente fluvial, entretanto, tendem a ser 

baixas, pois este possui grande tendência a unir-se com partículas finamente granuladas 

(SCHLESINGER, 1997), que precipitam transportando o P da água para o sedimento de 

fundo. A adsorção ocorre quando o PO4
3- é sorvido por componentes do solo tais como 

aluminossilicatos, óxidos metálicos e hidróxidos de Fe e Al, promovendo a fixação do P na 

fase particulada. 

No grupo 5 foram associados Ca2+, K+, Na+, NT e NTD, sendo que os três primeiros 

fazem parte da composição química de importantes minerais presentes nas rochas da bacia 

(Tabela 8) e possuem também a deposição atmosférica como fonte. De acordo com Rodrigues 

(2006), que estudou a deposição atmosférica no Parque Estadual da Serra dos Órgãos 

(PARNASO), a concentração de Ca2+ e K+ na chuva se deve à presença destes na superfície de 

folhas provavelmente devido à ressuspensão durante dias secos, e posterior incorporação à 

deposição úmida. Já a presença de Na+ tem como fonte o aerossol de sal marinho. 

O agrupamento sugere, entretanto, que o aporte antropogênico é o mais influente 

sobre a concentração desses íons no ambiente fluvial. Pinto et al. (2009) associou o aporte 

desses íons ao lançamento de esgoto doméstico em corpos hídricos ao justificar concentrações 

elevadas de K+, Ca2+ e Mg2+ em solução na foz de 3 igarapés situados do rio Negro na orla de 

Manaus pelo aporte de resíduos domésticos contendo resquícios de alimentos com altos teores 

de sais. 

O nitrogênio é encontrado no ambiente aquático nas formas iônicas (NH4
+, NO2

- e 

NO3
-), onde o somatório das espécies constitui o nitrogênio inorgânico dissolvido (NID), na 

forma orgânica dissolvida, presente na ureia, aminas, proteínas e ácidos (NOD) e na forma 

particulada (NP) (MEYBECK, 1982). O nitrogênio total dissolvido (NTD) corresponde ao 

somatório das espécies inorgânicas e orgânicas, enquanto o nitrogênio total (ND) equivale ao 

NTD somado ao NP. 



 

As fontes naturais de N estão associadas à deposição atmosférica e à decomposição 

de material biológico, já que este é um constituinte de proteínas, além de outro

biológicos. O agrupamento sugere, entretanto, que fontes antropogênicas são as mais 

influentes no meio, responsáveis pelo aporte de N ao ambiente aquático por meio de despejos 

domésticos e uso de fertilizantes (VON SPERLING, 1995)

 

5.3.4.2 Casos 

 

O diagrama para casos gerou três principais grupos que foram interpretados 

juntamente às caracterizações geoespaciais feitas 

forma observou-se que dentre todos os aspectos da bacia, as variações nas formas de uso e 

ocupação do solo exercem a principal influência observada na geoquímica das águas 

superficiais. Foram gerados gráficos de setores que ilustram a distribuição percentual média 

do uso e ocupação do solo para cada subgrupo (Figura 21).

Figura 21 - Agrupamento de pontos de amostragem para as campanhas de Fevereiro e Agosto 

e gráficos de setores exibindo as variações nas formas de uso do solo para cada grupo.

 

O grupo A é o mais abrangente e inclui o maior número de sub

variedade de formas de uso do solo, e devido a essa diversidade, foi definido como um grupo 

de influência mista, onde há presença de área urbana, área agríc

de pastagem. 

As fontes naturais de N estão associadas à deposição atmosférica e à decomposição 

de material biológico, já que este é um constituinte de proteínas, além de outro

biológicos. O agrupamento sugere, entretanto, que fontes antropogênicas são as mais 

, responsáveis pelo aporte de N ao ambiente aquático por meio de despejos 

domésticos e uso de fertilizantes (VON SPERLING, 1995). 

agrama para casos gerou três principais grupos que foram interpretados 

juntamente às caracterizações geoespaciais feitas no capítulo anterior (capítulo 5.2), dessa 

se que dentre todos os aspectos da bacia, as variações nas formas de uso e 

upação do solo exercem a principal influência observada na geoquímica das águas 

superficiais. Foram gerados gráficos de setores que ilustram a distribuição percentual média 

do uso e ocupação do solo para cada subgrupo (Figura 21). 

Agrupamento de pontos de amostragem para as campanhas de Fevereiro e Agosto 

e gráficos de setores exibindo as variações nas formas de uso do solo para cada grupo.

O grupo A é o mais abrangente e inclui o maior número de sub-bacias além de 

variedade de formas de uso do solo, e devido a essa diversidade, foi definido como um grupo 

de influência mista, onde há presença de área urbana, área agrícola, e significativa atividade 
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Apesar de mais de 50% de área florestada, o grupo B é caracterizado pela maior 

presença de áreas urbanas dentre os demais. Nele estão incluídos os pontos que têm maior 

proximidade com os centros urbanos, e como reflexo possuem maiores concentrações de 

compostos de origem associada ao esgoto doméstico, como sódio e formas nitrogenadas e 

fosfatadas. 

O grupo C reuniu todos os pontos de cabeceira (PB01, PQ16 e BG20) além do FR18. 

São os pontos de ausência de área urbana e agrícola e predominância de áreas florestadas, 

ocorrendo também afloramentos rochosos, vegetação secundária e áreas de pastagem. 

A tendência de agrupamento mostrou que a influência das formas de uso e ocupação 

do solo são os principais fatores influentes na geoquímica fluvial 

 

5.4 INTEMPERISMO POR BALANÇO DE MASSA 

 

Para o exercício apresentado neste capítulo, foi feita a seleção de uma sub-bacia 

específica que fosse adequada aos requisitos necessários para o sucesso do cálculo de balanço 

de massa. A sub-bacia a montante do ponto PQ16 (Figura 22) foi selecionada para tal por 

estar inserida em uma unidade de conservação (PARNASO – Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos) o que garante a inexistência de fonte de contaminação antrópica direta, além de 

vegetação em seu clímax de maturidade, configurando um steady state do fator biomassa. 

Outro fator importante é a existência de dados de trabalhos anteriores (RODRIGUES, 2006, 

QUEIROZ, 2011, VIDAL, em andamento) que complementam e auxiliam o presente estudo. 
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Figura 22 - Em destaque a sub-bacia do ponto PQ16 mostrada no quadro inferior, localizada 

no alto curso do rio Paquequer e dentro dos limites do PARNASO. 

 

 

O cálculo de balanço de massa é considerado uma das mais confiáveis metodologias 

aplicadas para determinar as taxas de intemperismo do material geológico em escala de 

pequena bacia de drenagem (VELBEL, 1985; CLAYTON, 1988). Essa abordagem envolve 

avaliação dos fluxos de entrada (input) e saída (output) de materiais dissolvidos nas águas 

superficiais, e pode ser expresso por: 

 

(Output) – (Input) = (Intemperismo ± Δ Interação com solo ± Δ Biomassa) 

 

Onde o input representa a entrada de elementos a partir do aporte atmosférico, e o 

output representa a entrada de elementos por processos que ocorrem na própria bacia. Em 

ambientes estáveis assume-se que as variações na biomassa e que as bases trocáveis são 

estáveis, podendo ser negligenciadas no cálculo (MAST, DREVER, BARON, 1990). O 

estado estacionário (steady state) do fator biomassa significa que a retirada por absorção de 

elementos pelo fator biológico é compensada pela decomposição do mesmo, essa 

equivalência de processo é característica de florestas maduras. É comum assumir que a 
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interação com o solo é também insignificante já que a troca catiônica que ocorre nesse sistema 

é muito pequena comparada ao fluxo de cátions da bacia. 

Assumindo tais condições, o balanço de massa fica resumido à contribuição dos 

processos intempéricos para a química da bacia, e a partir do conhecimento das reações de 

alteração de cada fase mineral disponível e sua estequiometria, é possível a determinação das 

taxas em que o processo ocorre. 

 

5.4.1 Balanço de fluxo para a sub-bacia do PQ16 

 

A geoquímica fluvial está sujeita a modificações devido a uma série de processos ao 

qual é submetida em seu ciclo natural: evaporação, entrada de elementos a partir da 

precipitação, reação com materiais sólidos, perda e ganho de gases, influência das diversas 

formas de uso do solo e processos biológicos (GARRELS, MACKENZIE, 1967). A 

importância da entrada de águas de chuva para a composição química das águas superficiais 

foi reforçada na literatura (STALLARD, EDMOND, 1981; MEYBECK, 1987), por esse 

motivo é correto realizar correções das entradas atmosféricas nas concentrações determinadas 

em águas fluviais. 

Rodrigues (2006) determinou o aporte atmosférico de algumas espécies químicas no 

PARNASO. Seus dados de entrada atmosférica foram comparados com os fluxos de saída 

fluvial (Tabela 10). Os fluxos de saída foram calculados com base na média aritmética dos 

fluxos calculados para as duas campanhas de amostragem (Fevereiro e Agosto). O conceito de 

fluxo de um elemento em uma bacia hidrográfica é dado pela multiplicação da vazão pela 

concentração, normalizada pela área da bacia (STALLARD, 1995). O fluxo de elementos de 

origem associada exclusivamente ao intemperismo químico é estimado a partir desse valor 

total subtraído do aporte atmosférico. A presença de múltiplas fontes de material agrava a 

dificuldade em quantificar o processo intempérico. 
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Tabela 10 - Balanço de entrada e saída de algumas espécies químicas na sub-bacia PQ16, alto 

curso do rio Paquequer. 

  Fluxo atmosférico ¹ Fluxo fluvial medido³ 

Elemento kg  ha-1  ano-1   

Cl¯ 17 8,1 

S 11 8,4 

N² 13 6,9 

Na 6,5 7,5 

K 7,8 2,8 

Mg 2,5 1,4 

Ca 6,1 4,7 

Si 0 20 
Fonte: ¹Rodrigues (2006); ²N = NH4

++ NO3
-Alvim (2016). 3Média dos fluxo de Fevereiro e Agosto de 2013. 

 

Devido ao comportamento conservativo do Cl- e tendo em vista a inexistência de 

minerais de cloro na bacia, admite-se que o seu fluxo de entrada é equivalente ao de saída. 

Entretanto o que é observado na realidade é um fluxo fluvial inferior ao atmosférico que pode 

ser atribuído principalmente à perda de íons durante eventos de enxurrada. 

Para a correção dessa diferença aplicou-se o mesmo procedimento adotado por Mast, 

Drever e Baron (1990), que consiste no cálculo de uma razão baseada entre os fluxos de 

cloreto (eq 1) a ser adotada como fator de correção para todos os outros compostos. Dessa 

forma, assume-se que a perda devido às enxurradas segue o mesmo comportamento para 

todos eles (Tabela 11).  

 

1,2
1,8

17


fluvial

oatmosféric

Cl

Cl
     (1) 

 

  



 

Tabela 11 - Correção do fluxo fluvial a partir da razão entre o fluxo de cloreto atmosférico e 

o fluxo de cloreto fluvial. 

Elemento Fluxo fluvial medido

  

Cl¯  8,1 

S 8,4 

N 6,9 

Na 7,5 

K 2,8 

Mg 1,4 

Ca 4,7 

Si 20 

 

Feita a correção, comparou

o comportamento das espécies químicas

 

Figura 23 - Balanço de fluxo entre os elementos analisados, onde a reta representa um 

comportamento conservativo, os pontos localizados acima apresentam um balanço positivo e 

abaixo, um balanço negativo. 

 

A reta 1:1 representa um comportamento conservativo onde

cloreto e o magnésio. O comportamento conservativo significa que após sua entrada na bacia, 

o composto não passa por processos de retenção ou incremento de sua concentração. 

abaixo dessa reta (balanço negativo)

Correção do fluxo fluvial a partir da razão entre o fluxo de cloreto atmosférico e 

Fluxo fluvial medido Fator de normalização Fluxo fluvial corrigido

kg  ha-1  ano-1   

x 2,1 

Feita a correção, comparou-se os fluxos de entrada e saída para compreender melhor 

das espécies químicas no ambiente fluvial em questão (Figura

Balanço de fluxo entre os elementos analisados, onde a reta representa um 

comportamento conservativo, os pontos localizados acima apresentam um balanço positivo e 

 

A reta 1:1 representa um comportamento conservativo onde estão posicionados o 

cloreto e o magnésio. O comportamento conservativo significa que após sua entrada na bacia, 

o composto não passa por processos de retenção ou incremento de sua concentração. 

baixo dessa reta (balanço negativo), onde está situado o K, indica processo de retenção, 
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Correção do fluxo fluvial a partir da razão entre o fluxo de cloreto atmosférico e 

Fluxo fluvial corrigido 

17 

18 

15 

16 

5,8 

2,9 

10 

42 

se os fluxos de entrada e saída para compreender melhor 

Figura 23). 

Balanço de fluxo entre os elementos analisados, onde a reta representa um 

comportamento conservativo, os pontos localizados acima apresentam um balanço positivo e 

 

estão posicionados o 

cloreto e o magnésio. O comportamento conservativo significa que após sua entrada na bacia, 

o composto não passa por processos de retenção ou incremento de sua concentração. A área 

indica processo de retenção, e 



 

acima (balanço positivo) estão 

bacia, nesse caso são S, N, Na, Ca e Si.

à composição mineralógica essencia

Ovalle (1985) estudou bacia tropical do Alto Rio Cachoeira situada no Parque 

Nacional da Tijuca, que possui 350 ha de área e declives da ordem de 20

configuração semelhante a sub

das áreas com declives na ordem de 20°

eventos de alta precipitação (>70 mm) ocasionavam rápida elevação do nível do rio 

das 6 primeiras horas de chuva, seguida de

11 horas até o retorno ao nível de base, como é possível observar na hidrógrafa (

 

Figura 24 - Variação da altura do rio (em cm) e concentrações (mg l

evento de chuva forte  em função do tempo (hora).

 

Ovalle analisou as variações das concentrações de espécies químicas e altura do rio 

em função do tempo em horas a partir do início do evento de chuva torrencial e observou que 

estão às espécies químicas que possuem algum aporte interno na 

são S, N, Na, Ca e Si. O balanço muito positivo do silício destaca

à composição mineralógica essencialmente silicática das rochas da bacia. 

Ovalle (1985) estudou bacia tropical do Alto Rio Cachoeira situada no Parque 

Nacional da Tijuca, que possui 350 ha de área e declives da ordem de 20

ção semelhante a sub-bacia do rio Paquequer que possui um total de 180 ha e 40% 

das áreas com declives na ordem de 20°-30°. (80% entre 10°-33°). Foi observado

(>70 mm) ocasionavam rápida elevação do nível do rio 

primeiras horas de chuva, seguida de um decréscimo lento a partir de aproximadamente 

até o retorno ao nível de base, como é possível observar na hidrógrafa (

Variação da altura do rio (em cm) e concentrações (mg l-1) no decorrer de u

evento de chuva forte  em função do tempo (hora). 

Ovalle analisou as variações das concentrações de espécies químicas e altura do rio 

em função do tempo em horas a partir do início do evento de chuva torrencial e observou que 
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algum aporte interno na 

O balanço muito positivo do silício destaca-se devido 

Ovalle (1985) estudou bacia tropical do Alto Rio Cachoeira situada no Parque 

Nacional da Tijuca, que possui 350 ha de área e declives da ordem de 20-30°, uma 

que possui um total de 180 ha e 40% 

Foi observado que os 

(>70 mm) ocasionavam rápida elevação do nível do rio a partir 

a partir de aproximadamente 

até o retorno ao nível de base, como é possível observar na hidrógrafa (Figura 24).  

1) no decorrer de um 

 

Ovalle analisou as variações das concentrações de espécies químicas e altura do rio 

em função do tempo em horas a partir do início do evento de chuva torrencial e observou que 
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nas primeiras 9 horas ocorreram dois episódios de elevação do nível fluvial onde há o pico de 

concentração de Ca2+, Mg2+ e K+, e simultaneamente um decréscimo atingindo os valores 

mais baixos nas concentrações de Na+, Cl- e SiO2. De acordo com o autor, o aumento nas 

concentrações pode estar associada à expansão da área do canal com a subida inicial do rio 

ocupando as margens próximas com consequente lixiviação da serrapilheira ali acumulada. A 

diminuição nas concentrações de Na+, Cl- e SiO2 podem refletir efeito de diluição em 

consequência da entrada de maior volume de água no meio. Após as duas subidas do nível do 

rio, é observada descida gradual acompanhada de aparente tendência das concentrações a 

retornarem seus valores iniciais. 

Considerando as variações observadas na Figura 24 em termo de fluxo, percebe-se 

aumento nas espécies demonstradas, sendo o comportamento do Na  muito similar ao do Cl-, 

enquanto que Ca2+, Mg2+ e K+ seguem outra tendência com um aumento ainda mais 

significativo. 

Transportando essa relação entre espécies química e eventos de chuvarada para este 

estudo, entende-se que devido à similaridade de comportamento entre Na+ e Cl-, a 

normalização das espécies com base no fluxo Cl- aplica-se muito bem ao Na , e entretanto 

subestima as demais espécies, cujos fluxos atingem valores mais altos que o do Cl- durante as 

chuvas torrenciais (Figura 24) sendo possível que isto justifique baixos fluxos Ca2+, Mg2+ e K+ 

mesmo após a normalização.  

 

5.4.2 Composição teórica do mineral fonte 

 

A análise de balanço de fluxo dos íons em solução mostrou balanço positivo 

significativo para Si e Na, o que significa aporte interno para ambos. Há uma grande 

variedade de minerais silicáticos contribuindo com o fluxo de Si, mas o aporte de Na é 

atribuído principalmente ao plagioclásio, hornblenda e feldspatos alcalinos. Este último inclui 

a microclina, que pode contribuir com o aporte de sódio através de eventuais pertitas 

(intercrescimentos entre feldspato potássico e plagioclásio). Ressalta-se que o feldspato 

alcalino é mais resistente aos processos intempéricos que o plagioclásio. 

A hornblenda aparece em baixa porcentagem e apenas em algumas litologias, 

enquanto que o plagioclásio é um mineral essencial nas litologias predominantes da bacia 

(Figura 25). A quantificação mineralógica para as rochas do Complexo Rio Negro (capítulo 

3.3) mostra o plagioclásio como mineral predominante, e também uma proporção 1:4 entre 

hornblenda e plagioclásio, enquanto que nas rochas da Suíte Nova Friburgo os principais 



 

minerais são microclina, quartzo e plagioclásio com ausência de hornblenda. Por esse motivo, 

assumiu-se que subtraindo a influência atmosférica, todo o sódio presente em solução teve 

origem no intemperismo do plagioclásio.

 

Figura 25 - Composição mineralógica das litologias presentes na sub

 

Devido à ausência de dados específicos referentes à composição dos plagioclásios 

das principais unidades litológicas da área, foi 

teórica com base nos dados de geoquímica levantados (vide capítulo 5.1.1.), coerente com o 

intervalo composicional que abrange plagioclásios intermediários (labradorita), a mais 

sódicos (oligoclásio). 

De acordo com Klein 

fórmula padrão NaxCayAly+1

atribuída ao aporte atmosférico e ao

composição do plagioclásio teórico foi baseada na composição geoquímica das rochas das 

principais litologias, ponderadas pela área que cada uma ocupa

(Tabela 12). 

 

 

minerais são microclina, quartzo e plagioclásio com ausência de hornblenda. Por esse motivo, 

se que subtraindo a influência atmosférica, todo o sódio presente em solução teve 

origem no intemperismo do plagioclásio. 

Composição mineralógica das litologias presentes na sub-bacia do ponto PQ16.

Devido à ausência de dados específicos referentes à composição dos plagioclásios 

das principais unidades litológicas da área, foi considerado o plagioclásio de composição 

teórica com base nos dados de geoquímica levantados (vide capítulo 5.1.1.), coerente com o 

intervalo composicional que abrange plagioclásios intermediários (labradorita), a mais 

De acordo com Klein e Hurlbut (1985), a composição geral dos plagioclásios segue a 

y+1Six+2O8. Como a origem do sódio presente em solução foi 

aporte atmosférico e ao intemperismo principalmente de plagioclásio

composição do plagioclásio teórico foi baseada na composição geoquímica das rochas das 

principais litologias, ponderadas pela área que cada uma ocupa na área da sub
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minerais são microclina, quartzo e plagioclásio com ausência de hornblenda. Por esse motivo, 

se que subtraindo a influência atmosférica, todo o sódio presente em solução teve 

bacia do ponto PQ16. 

 

Devido à ausência de dados específicos referentes à composição dos plagioclásios 

agioclásio de composição 

teórica com base nos dados de geoquímica levantados (vide capítulo 5.1.1.), coerente com o 

intervalo composicional que abrange plagioclásios intermediários (labradorita), a mais 

(1985), a composição geral dos plagioclásios segue a 

sódio presente em solução foi 

principalmente de plagioclásio, a 

composição do plagioclásio teórico foi baseada na composição geoquímica das rochas das 

na área da sub-bacia do PQ16 
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Tabela 12 - Determinação da concentração de sódio e cálcio para o plagioclásio teórico do 

exercício, levando em consideração as concentrações desses elementos nas principais 

litologias da sub-bacia do ponto PQ16. 

Complexo Rio Negro Suíte Nova Friburgo Suíte Serra dos Órgãos 

Composto % óxido 

CaO 6,23 2,38 3,22 

Na2O 3,66 2,66 3,80 

  % elemento 

Ca 4,45 1,70 2,30 

Na 2,72 1,97 2,82 

Área (%) 24 35 41 

Média ponderada pela área 

massa mol % 

Ca 2,61 0,07 37 

Na 2,5 0,11 63 

 

Os valores percentuais destacados em cinza na Tabela são os calculados para a 

concentração de cálcio e sódio no plagioclásio do setor correspondente à sub-bacia PQ16, 

portanto sua composição fica da seguinte forma: Na0,63 Ca0,37 Al1,37 Si2,63 O8. Essa composição 

será utilizada para o cálculo realizado no capítulo seguinte. 

 

5.4.3 Índices de saturação 

 

Para a determinação dos índices de saturação (IS) dos pontos de cabeceira (PB01, 

PQ16 e BG20) foi primeiro necessário determinar as concentrações de HCO3
-, cujos 

resultados em μg l-1 encontram-se dispostos na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Concentração de HCO3
- determinada a partir do balanço iônico. 

Concentração HCO3
- (μg l-1) 

Fevereiro Agosto 

PB01 7043 6835 

PQ16 1546 2436 

BG20 5285 4813 

 

Realizado o balanço iônico para determinar o valor de alcalinidade, este juntamente 

com outros dados anteriormente citados (cap 4.5) foram utilizados na determinação do índice 

de saturação com o uso do PHREEQC. Os resultados são apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Índices de saturação calculados com o uso do software PHREEQC. 

  Ca-Montmorillonita Gibbsita Illita Caulinita 

Fevereiro 

PB01 2,32 1,98 0,27 4,72 

PQ16 -1,21 1,52 -4,42 2,74 

BG20 2,01 2,23 -0,66 4,89 

Agosto 

PB01 1,83 1,83 -0,66 4,46 

PQ16 2,66 2,48 0,08 5,41 

BG20  0,99 1,39 -0,53 3,46 

 

O modelo PHREEQC sugere que a composição das águas fluviais das sub-bacias dos 

pontos PB01, PQ16 e BG20 são favoráveis à formação principalmente de caulinita e gibbsita. 

A sub-bacia do ponto PB01 mostra tendência à formação de Ca-montmorillonita além dos 

mencionados, mas com relação à illita, o IS é próximo de zero em Fevereiro e negativo para 

Agosto, indicando estabilidade e sub-saturação respectivamente. Os índices de saturação da 

sub-bacia do ponto PQ16 são todos positivos para Agosto, tendo valor muito próximo de zero 

para illita, enquanto que para Fevereiro são negativos para Ca-montmorillonita e illita. A sub-

bacia do ponto BG20 possui todos os IS positivos, exceto para illita tanto em Fevereiro 

quanto em Agosto. 
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5.4.4 Cálculo de intemperismo por balanço de massa 

 

O índice de saturação determinado para o ponto PQ16 demonstra maior tendência à 

formação de caulinita e gibbsita, por esse motivo escrevem-se as seguintes como principais 

reações ativas no meio:  

 

Plagioclásio 

Na0,63 Ca0,37 Al1,37 Si2,63 O8 + 3,025 H2O+ 1,37 H+ → 0,63 Na+ + 0,37 Ca²+ +  0,685 

Al2Si2O5(OH)4 + 1,26 H4SiO4       (2) 

Caulinita 

 

 

Caulinita                                           Gibbsita 

0,685 Al2Si2O5(OH)4 + 3,425 H2O → 1,37 Al(OH)3 + 1,37 H4SiO4    (3) 

 

 

Biotita                                                        Gibbsita 

KMg3AlSi3O10(OH)2 + 7H+ + 3H2O → 3Mg²+ + Al(OH)3 + 3H4SiO4    (4) 

 

O balanço de massa proposto se baseia nos coeficientes estequiométricos dessas 

reações, determinados a partir do balanceamento e que se encontram destacados. A partir 

deles, das concentrações fluviais e das medidas de vazão, podemos prever a quantidade de 

plagioclásio alterada e de caulinita formada, bem como a de caulinita alterada e de gibbsita 

formada, além dos íons liberados em solução. 

A correção da entrada atmosférica é o primeiro passo para esse tipo de estimativa, 

dessa forma elimina-se o input da deposição atmosférica, e considera-se apenas o processo 

intempérico onde a linha I da Tabela 15 representa o fluxo atmosférico, e a linha II o fluxo 

medido após aplicação da correção por cloreto descrita na Tabela 9. As duas últimas linhas 

consistem no fluxo fluvial corrigido pela subtração do fluxo atmosférico, os valores foram 

chamados de fluxo de intemperismo químico já que se trata do aporte de substâncias na bacia 

desconsiderando o aporte atmosférico. 
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Tabela 15 - Apresentação do fluxo atmosférico, fluxo fluvial e fluxo fluvial corrigido pelo 

balanço de cloreto. Abaixo é exibido o fluxo fluvial subtraído da influência atmosférica, 

chamado de fluxo de intemperismo. 

  Si Na Ca Mg 

kg ha-1 ano-1 

I Fluxo atmosférico  0 6,50 6,10 2,50 

II Fluxo fluvial normalizado 41,9 15,9 10,0 2,86 

III Intemperismo (kg ha-1 ano-1) 41,9 9,40 3,91 0,359 

IV Intemperismo (mol ha-1 ano-1) 1491 409 97,6 14,8 

 

Considerando que após a correção do input atmosférico, todo o Na+ medido refere-se 

ao intemperismo do plagioclásio, calculou-se a liberação de silício, consumo de plagioclásio e 

formação do mineral alterado para duas situações hipotéticas e extremas: todo plagioclásio 

alterado forma unicamente caulinita e todo plagioclásio alterado forma unicamente gibbsita 

(Tabela 16). Dessa forma definiu-se o intervalo mínimo e máximo em relação ao processo de 

intemperismo químico atuante. 

 

Tabela 16 - Cálculo de fluxo de intemperismo do plágioclásio e de liberação de cátions em 

solução. 

  Si Na Ca Mg Consome Forma 

  mol ha-1 ano-1 

V Plagioclásio para caulinita 818 409 240 - 649 Plagioclásio 445 Caulinita 

VI Plagioclásio para gibbsita 1707 409 240 - 649 Plagioclásio 889 Gibbsita 

VII Biotita para gibbsita 15 - - 15 5 Biotita 5 Gibbsita 

 

A linha V exibe os fluxos calculados considerando que todo Na+ fluvial tem origem 

na reação de hidrólise parcial (2), responsável pela formação de caulinita a partir da alteração 

do plagioclásio, resultando na liberação de 818 mol ha-1 ano-1 de Si, o que representa consumo 

de 649 mol ha-1 ano-1 de plagioclásio dando origem a 445 mol ha-1 ano-1 de caulinita. 

A linha VI exibe fluxos calculados considerando que todo Na+ fluvial tem origem na 

reação de hidrólise total (3), responsável pela formação de gibbsita a partir da alteração do 

plagioclásio, resultando na liberação de 1707 mol ha-1 ano-1 de Si, o que representa consumo 

de 649 mol ha-1 ano-1 de plagioclásio dando origem a 889 mol ha-1 ano-1 de gibbsita. 
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Considerando a alteração do plagioclásio unicamente para caulinita, o fluxo fluvial 

de Si previsto equivale a apenas 55% daquele medido e normalizado pelo fluxo de Cl- (1491 

mol ha-1 ano-1), e pode ser considerado um valor mínimo. Assumindo que o plagioclásio altere 

totalmente para gibbsita, o fluxo de Si calculado supera em 14% o fluxo medido (valor 

máximo). A partir dos dados calculados, conclui-se que o fluxo de silício liberado, 

considerando-se apenas o intemperismo do plagioclásio está num intervalo entre 818< Si 

<1491 mol ha-1 ano-1, tendo em vista que o fluxo calculado para a reação de hidrólise total 

ultrapassa o valor aferido. 

Os cálculos de fluxo de cálcio estimado a partir do plagioclásio apresentaram valores 

quase 4 vezes acima do fluxo fluvial medido e normalizado pelo fluxo de Cl-, o que pode ser 

explicado, como mencionado anteriormente, pelo fato de a amostragem realizada não 

abranger períodos de chuva torrencial, momento este em que o Ca2+ e outras espécies (K+ e 

Mg2+) atingem seu maior fluxo (Figura 24). 

O principal mineral magnesiano na geologia local é a biotita e por isso atribuiu-se 

todo o fluxo de magnésio à sua alteração para gibbsita (4) e com isso estimou-se que o 

intemperismo de 5 mol ha-1 ano-1 de biotita resulta na formação de 5 mol ha-1 ano-1 de 

gibbsita, liberando em solução 15 mol ha-1 ano-1 de Si. Esse fluxo estimado é muito inferior ao 

obtido para a alteração do plagioclásio, tratando-se, portanto de valores pouco significativos 

no resultado do balanço final, lembrando que o fluxo de Mg2+ pode estar subestimado como 

explicado no parágrafo anterior. 

 

5.4.4.1 Balanço de massa considerando a composição mineralógica do solo 

 

Para o refinamento do balanço de massa foi utilizada a análise de solo realizada por 

Santos (2016) em uma amostra extraída na região do Vale do Cuiabá, Petrópolis, RJ que 

mostrou proporção em massa de 14,5% de gibbsita e 38,2% de caulinita. O equivalente em 

mols é 0,185 de gibbsita e 0,148 de caulinita e em porcentagem molar 55,6% de gibbsita e 

44,4% de caulinita relativo às duas fases. 

Para a compreensão deste cálculo foi considerada a alteração de plagioclásio para 

caulinita como primeira etapa e da caulinita para gibbsita como uma etapa seguinte. Com 

relação a essas reações é preciso estar atento a alguns pontos: 
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a) A formação de caulinita se dá pelo processo de hidrólise parcial do plagioclásio. 

Havendo condições de dissolução, a caulinita formada altera para gibbsita e o processo evolui 

para hidrólise total; 

 

b) Apenas a reação (2) é responsável pela liberação de Na+ em solução, a continuação do 

processo de hidrólise, como visto na reação (3), é responsável pela liberação apenas de Si; 

 

c) A alteração 0,685 mol de caulinita dá origem a 1,37 mol de gibbsita, ou seja, a 

alteração da caulinita origina o dobro de mols de gibbsita (equações 3 e 4). 

 

Como esclarecido no item (a) e (b), a primeira etapa da alteração do plagioclásio 

forma caulinita e é responsável pela liberação de Na+, considera-se então para este caso que 

todo o Na+ medido é originado pelo processo de hidrólise parcial obtendo resultados já 

calculados na Tabela 14, linha V. 

Uma quantidade de caulinita permanece estável enquanto que o processo de hidrólise 

avança à medida que houver condição de dissolução formando 2 mol de gibbsita para cada 

caulinita instável (item c). Conhecendo a proporção entre caulinita e gibbsita no solo (1:1,25), 

calculam-se os fluxos de intemperismo da seguinte forma (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Proporção molar de Caulinita e Gibbsita no solo. 

Caulinita Gibbsita 

1 1,25 

x 2(445-x) 

 

O valor de x que representa a quantidade de caulinita que permanece inalterada é 

igual a 247 mol ha-1 ano-1, enquanto que 2(445-x) corresponde a quantidade de gibbsita 

formada pela alteração de parte da caulinita, cujo valor é igual a 342 mol ha-1 ano-1. 

A formação de 342 mol ha-1 ano-1 de gibbsita acarreta na liberação de 342 mol ha-1 

ano-1 de silício em solução. Esse valor somado aos 818 mol ha-1 ano-1 calculados para a 

alteração de plagioclásio em caulinita resulta em um total de 1160 mol ha-1 ano-1 de Si 

decorrentes da alteração do plagioclásio levando em consideração a proporção de caulinita e 

gibbsita no solo da região estudada, restando 331 mol ha-1 ano-1 de Si que possivelmente são 

explicados pela alteração de outros minerais silicáticos. 
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5.4.4.2 Balanço de massa considerando as variações de pluviosidade da área 

 

Tendo conhecimento da influência do clima sobre os processos intempéricos, 

acredita-se que apesar da similaridade geológica, o intemperismo na região do vale do Cuiabá 

e no PARNASO ocorra em taxas diferentes, pois há significativa diferença de pluviosidade 

entre os dois locais. O mapa de isoietas exibe diferença de pluviosidade anual média de cerca 

de 900 mm de chuva entre o PARNASO, local mais úmido, e o Vale do Cuiabá (Figura 26). 

 

Figura 26 - Mapa de isoietas anuais médias em mm no período entre 1977 e 2006. 

 

Fonte: CPRM, 2006. 

 

A diferença entre os volumes de precipitação permite discussão relativa às possíveis 

variações na composição do solo entre os dois locais. Por se tratar de área mais úmida, é 

provável que reações de intemperismo mais completas (alitização) sejam dominantes nas 

vertentes do PARNASO voltadas para o Atlântico, e por isso haja variação na proporção 

mineralógica entre caulinita e gibbsita. O aumento da incidência do processo de alitização 

afetaria o sistema de duas formas:  

 

I) Seria observado um aumento na quantidade de gibbsita em relação à caulinita 

na composição do solo; 
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II) Haveria maior fluxo de Si, já que o processo de alitização libera cerca de 2 

vezes mais silício em solução que a sialitização. 

 

Os tópicos acima listados abrem a possibilidade para que o intemperismo do 

plagioclásio seja responsável por um fluxo de silício maior que aquele calculado considerando 

a composição do solo no Vale do Cuiabá (1160 mol ha-1 ano-1), entretanto desconhecendo a 

real composição do solo no PARNASO, não é possível realizar este cálculo, mas é possível 

determinar qual deveria ser a composição do solo para que todo silício em solução tivesse sua 

origem no intemperismo do plagioclásio, o que representaria uma situação máxima de 

proporção entre caulinita e gibbsita no solo. 

Para a determinação da composição teórica do solo que atendesse a esse cenário 

máximo (já que atribuir todo o fluxo de silício ao plagioclásio é desconsiderar outros minerais 

silicáticos como fonte), é preciso relembrar os cálculos realizados anteriormente. A Tabela 18 

é dividida em fase I e II. A fase I representa a formação de caulinita calculada com base no 

fluxo de sódio usado como limitante (vide capítulo 5.4.4) que resultou em um fluxo de 818 

mol ha-1 ano-1 de Si, restando 673 mol ha-1 ano-1 sem origem definida. A fase II representa o 

valor desconhecido do número de mols de caulinita que precisa ser alterado para a liberação 

dos 673 mol ha1- ano1- de silício restantes.  

 

Tabela 18 - Liberação de silício de acordo com a alteração de plagioclásio e caulinita. 

  Fase I Fase II 

Altera 649 mols plagioclásio x mols de caulinita 

Forma 445 mols caulinita 2x mols de gibbsita 

Libera 818 mols de Si 673 mols de Si 

 

Na reação de hidrólise total (3) observamos que para cada mol de caulinita alterada, 

são gerados dois mols de gibbsita e dois mols de silício. Devido às proporções iguais, 

sabemos que a liberação de 673 mol ha-1 ano-1 de silício exige a formação de 673 mol ha-1 

ano-1 de gibbsita originados da alteração de 337 mol ha-1 ano-1 de caulinita. De acordo com 

estes dados, para que todo silício presente em solução possa ser justificado a partir da 

alteração exclusiva do plagioclásio, teríamos um solo cuja proporção molar seria equivalente 

a 14% de caulinita e 86% de gibbsita em percentual relativo às duas fases minerais.  
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5.4.4.3 Comparação com outras bacias graníticas 

 

O fator climático possui forte influência sobre os processos intempéricos na bacia de 

drenagem e consequentemente sobre a característica química das águas. Para observar essa 

variação, a Tabela 19 mostra fluxos elementares para bacias graníticas com temperaturas 

variando entre 1 e 22°C e precipitação média variando de 1000 a 4000 milímetros, sem 

correção pela concentração do aporte atmosférico. 

As duas primeira linhas da Tabela 19 apresentam valores de fluxo para a sub-bacia 

do PQ16, sendo que os valores da segunda passaram por normalização do Cl- como descrito 

na seção 5.4.1. 
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Tabela 19- Valores de fluxos medidos em bacias graníticas de outros trabalhos. 

Autor Bacia Localização Rocha Na K Ca Mg Si T  ppt  

mol ha-1 ano-1 °C mm 

Este trabalho1 Paquequer Brasil Granito/gnaisse 328 71 118 56 707 19 2898 

Este trabalho2 Paquequer Brasil Granito/gnaisse 692 150 250 118 1491 19 2898 

Mast, Drever e Baron (1990) Loch Vale Estados Unidos Granito/Gnaisse 99 24 166 46 154 - 1000 

Peters e Leavesley (1995) Rabbit ears Estados Unidos Granito 252 58 244 125 659 1 1132 

Oliva et al (2004) Estibére França Granito 417 38 1325 46 756 5 1400 

Clayton (1988) Silver Creek Estados Unidos Monzonito 544 32 450 - 1150 7 1000 

Feller e Kimmins (1984) Haney A Canadá Diorito/Granodiorito 547 38 411 135 989 9 2146 

Feller e Kimmins (1984) Haney B Canadá Diorito/Granodiorito 616 64 554 205 930 9 2146 

Feller e Kimmins (1984) Haney C Canadá Diorito/Granodiorito 526 41 541 156 728 9 2146 

Shimada, Ohte e Tokuchi. (1993) Kiryu Japão Granito 2644 595 580 407 2433 13 1672 

Hirata e Muraoka, (1993) Tsukuba Japão Granito 1771 168 651 518 2582 13 1587 

Fernandes et al (2016) Rio Sorocaba Brasil Granito/Diorito 3123 432 1961 630 3190 20 1493 

Turner et al. (2003) Icacos Porto Rico Diorito 7003 435 2394 1442 8076 22 4000 

1Valor de fluxo calculado para PQ16 sem a normalização. ²Valor de fluxo calculado para PQ16 normalizado pelo Clˉ.  
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A comparação desses dados deixa evidente que bacias com temperatura e 

pluviosidade mais baixas (muitas vezes na forma de neve), estão correlacionadas a fluxos 

mais baixos. As bacias Rabbit Ears, Haney e Estibére possuem temperatura entre 1-9°C e 

precipitação entre 1132 e 2146 mm que em boa parte ocorre em forma de neve. Seus fluxos 

são os mais baixos entre as listadas. Em oposição, bacias em clima com temperatura e 

pluviosidade altas, têm fluxo mais alto como visto nas bacias Kiryu, Tsukuba e Sorocaba que 

possuem configuração climática similar à do Piabanha. A bacia do rio Icacos tem cenário 

climático caracterizado por temperatura alta e média de pluviosidade muito elevada. Esta 

bacia apresenta os maiores fluxos de solutos já medidos em uma bacia granítica. Seu fluxo de 

silício chega a ser quatro vezes maior que o determinado para a bacia do Paquequer. 

Os fluxos elementares da bacia do Paquequer são inferiores aos das bacias tropicais 

apresentadas. Uma hipótese que poderia explicar é a sua localização em área de cabeceira, 

com alta declividade, tendo como consequência um baixo tempo de residência da água e 

subsaturação das concentrações que resulta na diminuição de fluxos. 

Tratando-se da taxa de dissolução mineral, a Tabela 20 demonstra valores calculados 

para as sub-bacias Silver Creek (CLAYTON, 1988), Coweeta (TAYLOR, VELBEL, 1991) e 

Loch Vale (MAST, DREVER, BARON 1990). 

 

Tabela 20 - Fluxo de intemperismo mineral de outros trabalhos. 

Mineral Este trabalho Clayton, 1988 Taylor & Velbel, 1991 Mast, Drever e Baron 1990 

Bacia Paquequer Silver Creek Coweeta Loch Vale 

 
mol ha-1 ano-1 

Plagioclásio 649 990 525 86 

°C 

T 18 7 13 - 

mm 

ppt 2898 1000 2100 1000 

 

Clayton (1988) realizou seu estudo em uma bacia granítica, com floresta em clímax 

de maturidade, temperatura e pluviosidade médias inferiores à bacia do Paquequer. A taxa de 

intemperismo demonstrada foi calculada com base em balanço de massa das espécies iônicas 

considerando que todo Na+ e Ca2+ medidos no rio teriam origem no intemperismo de albita e 

anortita respectivamente (o valor apresentado na Tabela representa o somatório da taxa de 
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intemperismo dos dois minerais). O fluxo de silício calculado, entretanto, superou o medido, e 

por isso, é possível que o intemperismo do plagioclásio tenha sido superestimado. 

Comparado ao estudo de Taylor e Velbel (1991) o fluxo de plagioclásio determinado 

para a bacia do Paquequer tem valor adequado, tendo em vista a proximidade dos resultados e 

a diferença climática que confere à bacia Silver Creek uma taxa de intemperismo inferior.  

Apesar de não informar a temperatura média em seu trabalho, Mast, Drever e Baron 

(1990) caracterizam a bacia como sub-alpina, o que configura temperatura e pluviosidade 

muito baixas. Os autores calculam taxa de intemperismo de plagioclásio muito inferior à 

determinada para a bacia do Paquequer. 

De forma geral, o valor da taxa de intemperismo de plagioclásio calculada para este 

estudo é condizente com taxas determinadas para outras bacias graníticas em outros contextos 

climáticos. 

 

5.5 RAZÃO Na:Si COMO PROXY DE INFLUÊNCIA ANTRÓPICA 

 

O termo “plagioclásio” refere-se a um grupo mineralógico de tectossilicatos da 

família dos feldspatos com variação composicional em termos de concentração de sódio e 

cálcio, sendo o mais sódico a albita (NaAlSi3O8) e o mais cálcico a anortita (CaAl2Si2O8). A 

concentração de sódio e cálcio na composição de um plagioclásio sempre soma um (1). As 

três principais unidades litológicas presentes na bacia contam com variação de plagioclásios 

mais sódicos (oligoclásio) a intermediários (labradorita). 

Devido à ausência de outras fontes significativas, afirma-se que todo o Si presente 

nas águas fluviais provenha do intemperismo de minerais silicáticos, enquanto que o Na+, 

além do aporte atmosférico, possui a alteração das rochas como importante fonte, mas não 

exclusiva já que bacias de drenagem em contexto de área urbana podem estar sob influência 

de lançamento de efluentes contendo substâncias como sal de cozinha, detergentes 

(tripolifosfato de sódio), entre outros, associados ao lançamento de esgoto doméstico. O 

aporte de sódio também está associado à influência atmosférica, devido aos aerossóis 

marinhos, há uma relação íntima entre este tipo de influência e o posicionamento da bacia 

com relação ao mar (STALLARD, EDMOND, 1981). 

O plagioclásio mais sódico (albita) e o de composição intermediária (labradorita) são 

os principais minerais contribuintes com o aporte de sílica e de sódio. Como observado no 

capítulo 5.5, o índice de saturação aponta a caulinita como principal fase com tendência de 
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formação, então se considera que as seguintes reações são as principais ocorrendo no 

ambiente: 

 

NaAlSi3O8 + H+ +4,5H2O → Na+ + 2H4SiO4 + 0,5Al2Si2O5          (5) 

 

 

 

2NaCaAl3Si5O16 + 8CO2 + 9H2O → 2Ca2+ + 2Na+ + 6HCO3
- + 4SiO2 + 3Al2Si2O5(OH)4 + 

2CO2    (6) 

 

 

Independente da variação composicional dos plagioclásios em relação a teor de sódio 

e cálcio, a proporção Na:Si liberada em solução durante a alteração mineral para caulinita é 

sempre 1:2. A albita é o caso extremo do plagioclásio exclusivamente (ou quase) sódico e sua 

reação de hidrólise (5) mostra que para cada mol de plagioclásio intemperizado são 

produzidos um mol de Na+ e dois de Si (1:2). O mesmo se verifica com a reação da 

labradorita. A reação da labradorita (6), que é o plagioclásio menos sódico da região. A razão 

entre sódio e silício em solução para ambos os casos é de 0,5. 

Considerando unicamente o plagioclásio como fonte de intemperismo, a hidrólise 

parcial, isto é, a formação de caulinita libera em solução uma proporção de Na:Si igual a 0,5. 

Isso representa um cenário máximo de razão. A hidrólise total, isto é, a formação de gibbsita, 

resulta em uma proporção menor, igual a 0,24. Ressalta-se que outros minerais presentes nas 

rochas da bacia contribuem também com o aumento da concentração de silício em solução. 

Dessa forma, qualquer valor superior a 0,5, é indicativo de um aporte complementar de Na+.  

A maioria dos feldspatos naturais ocorre em composições que podem ser expressas 

como soluções sólidas em um sistema ternário definido pelos extremos anortita (feldspato 

cálcico), albita (feldspato sódico) e ortoclásio (feldspato potássico). Os termos intermediários 

ao ortoclásio e à albita constituem os feldspatos alcalinos (ortoclásio, microclina, sanidina e 

anortoclásio), que quando cristalizados em baixa temperatura, dão origem à pertitas e 

antipertitas através do processo de exsolução. (VLACH, 2002).  

Se consideramos a influência de feldspatos alcalinos sobre a razão Na:Si proposta, o 

aporte iônico resultante da alteração desse mineral não aumentaria a razão limite proposta 

como indicativa de predominância de processos naturais. Além de mais resistentes à 

processos intempéricos, o feldspato alcalino mais abundante na bacia é a microclina que pode 

Albita Caulinita 

Caulinita 

Labradorita 
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ser até 15% sódica (Figura 27). Sua alteração resulta em um fluxo de Si e Na em razão igual a 

0,075 como podemos observar na reação 7, que é muito inferior a 0,5, limite proposto entre 

aporte de processos intempéricos e aporte de esgoto. 

 

 

Figura 27 - Diagrama ternário de classificação de feldspatos de alta (a) e baixa (b) 

temperatura. 

 

 

 

K0,85Na0,15AlSi3O8 + 4,5H2O + 1H+ → 0,85K+ + 0,15Na+ + 0,5Al2Si2O5(OH)4 + 2H4SiO4   (7) 

 

Para analisar a relação entre sódio e silício sob esse aspecto, as concentrações 

determinadas foram convertidas em concentração molar e as razões para cada sub-bacia em 

cada campanha determinadas e exibidas na Tabela 21. A contribuição atmosférica não foi 

subtraída desses valores e considera-se que para Si a contribuição é nula e para Na+ a 

contribuição é muito inferior à de intemperismo de rocha. 

  

Microclina Caulinita 
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Tabela 21 - Razões molares entre Na e Si. 

PONTO Mol    Mol 

Fevereiro Na/Si Agosto  Na/Si 

PB01 0,5 PB01 0,5 

PB02 2,9 PB02 5,1 

- - PB03 2,5 

PB04 1,9 PB04 2,8 

PT05 0,9 PT05 1,2 

PB06 1,4 PB06 1,7 

FG07 0,6 FG07 0,7 

PB08 1,2 PB08 1,5 

PT11 0,9 PT11 1,2 

PT12 0,9 PT12 1,2 

PT13 0,6 PT13 0,7 

PQ14 1,4 PQ14 1,9 

PQ15 1,4 PQ15 1,7 

PQ16 0,5 PQ16 0,4 

FR17 0,6 FR17 0,7 

FR18 0,5 FR18 0,5 

BG19 0,6 BG19 0,6 

BG20 0,6 BG20 0,5 

CS21 0,6 - - 

 

Essas razões demonstram que os pontos considerados de cabeceira (PB01, PQ16, 

FR18 e BG20), ausentes de influência de área urbana, apresentaram a razão esperada com 

máximo de 0,5 com exceção da amostra BG20-fev, possivelmente por efeito de deposição 

atmosférica. Por outro lado as áreas mais influenciadas pelas atividades urbanas possuem as 

maiores razões. Os pontos inseridos a jusante da cidade de Petrópolis (PB02, PB03 e PB04, 

com área de influência urbana respectivamente de 34,5%, 10,2% e 9,1%) e a jusante da cidade 

de Teresópolis (PQ15 e PQ14, com área de influência urbana respectivamente de 22,6% e 

11,9%), são exemplos disso. 
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5.5.1 Comparação da razão Na:Si com indicadores de influência antrópica 

 

Para atestar essa relação entre a proporção Na:Si como indicador de influência 

urbana, outros parâmetros indicadores medidos para os mesmos pontos foram comparados às 

razões determinadas a partir de diagramas de dispersão e do coeficiente de correlação de 

Pearson. 

Foram feitas análises gráficas de diagramas de dispersão (Figura 28, 29, 30, 31 e 32). 

Em todos os gráficos, o eixo x representa a razão Na:Si e o y representa a concentração do 

composto em análise, de acordo com o título do gráfico. Os valores correspondentes a cada 

amostra foram plotados separadamente para a campanha de Fevereiro e Agosto, dessa forma é 

possível visualizar efeitos relacionados ao período mais úmido e mais seco. As retas de 

tendência foram geradas para cada campanha de amostragem. 

  



 

 

Figura 28 - Comparação entre concentrações de NT e NTD com a razão molar Na:
campanha. À direita, ampliação da região destacada no gráfico (valores de Na:Si = 0,5 ± 0,1).

Comparação entre concentrações de NT e NTD com a razão molar Na:Si para todos os pontos de amostragem e reta de tendência por 
campanha. À direita, ampliação da região destacada no gráfico (valores de Na:Si = 0,5 ± 0,1). 

 

9
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Si para todos os pontos de amostragem e reta de tendência por 



 

 

Figura 29 - Comparação entre concentrações de NH
por campanha. À direita, ampliação da região destacada no gráfico (valores de Na:Si = 0,5 ± 0,1).

 

omparação entre concentrações de NH4
+ e NO2

- com a razão molar Na:Si para todos os pontos de amostragem e reta de tendência 
por campanha. À direita, ampliação da região destacada no gráfico (valores de Na:Si = 0,5 ± 0,1). 
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com a razão molar Na:Si para todos os pontos de amostragem e reta de tendência 



 

 

Figura 30 - Comparação entre concentrações de NO
campanha. À direita, ampliação da região destacada no gráfico (valores de Na:Si = 0,5 ± 0,1).

 

Comparação entre concentrações de NO3
- e PT com a razão molar Na:Si para todos os pontos de amostragem e reta de tendência por 

campanha. À direita, ampliação da região destacada no gráfico (valores de Na:Si = 0,5 ± 0,1). 
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Si para todos os pontos de amostragem e reta de tendência por 



 

 

Figura 31 - Comparação entre concentrações de PTD e PO
por campanha. À direita, ampliação da região destacada no gráfico (valores de Na:Si = 0,5 ± 0,1).

Comparação entre concentrações de PTD e PO4
3- com a razão molar Na:Si para todos os pontos de amostragem e reta de tendência 

por campanha. À direita, ampliação da região destacada no gráfico (valores de Na:Si = 0,5 ± 0,1). 
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com a razão molar Na:Si para todos os pontos de amostragem e reta de tendência 



 

 

Figura 32 - Comparação entre concentrações de SO
campanha. À direita, ampliação da região destacada no gráfico

Comparação entre concentrações de SO4
2- e Cl- com a razão molar Na:Si para todos os pontos de amostragem e reta de tendência por 

campanha. À direita, ampliação da região destacada no gráfico (valores de Na:Si = 0,5 ± 0,1). 
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com a razão molar Na:Si para todos os pontos de amostragem e reta de tendência por 
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Para o NT e NTD (Figura 28), PT (Figura 30), PTD e PO4
3- (Figura 31), as retas de 

tendência para as amostras de Fevereiro e de Agosto apresentam coeficientes angulares 

semelhantes, o que indica similaridade de processo tanto no verão quanto no inverno. Além 

disso, as retas se apresentam quase sobrepostas, o que indica que a variação climática não 

afeta a correlação. 

NO2
- (Figura 29) e NO3

- (Figura 30) apresentaram retas de tendência de 

comportamento diferenciado, associado a um coeficiente de correlação muito baixo. É 

possível observar que esses dois íons não têm correlação clara, pois ambas as fases 

nitrogenadas são instáveis no meio aquoso. A concentração de nitrito é muito baixa 

comparada às de nitrato e amônia. 

Apesar do alto coeficiente de correlação, as retas de tendência para Cl- e SO4
2- 

apresentaram diferentes coeficientes angulares, sendo mais alto em Fevereiro. Esse 

comportamento indica que a variação climática exerce influência sobre essas duas espécies 

químicas. 

Existem dois tipos de comportamento para os pontos cujos valores de razão Na:Si 

variam 0,5 ± 0,1. O primeiro é o caso das sub-bacias de cabeceira (PB01, PQ16, BG20 e 

parcialmente o FR18). Eles são pontos de cabeceira com mais de 90% de área florestada e 

ausência de influência antrópica direta. O segundo caso (pontos FR17, PT 13 e FR17 

Fevereiro; e FR18 e BG19 Agosto) segue uma tendência particular verticalizada mostrando 

um incremento no eixo y sem aumento no valor do eixo x (Na:Si). Esse comportamento 

indica aporte das substâncias nitrogenadas e fosfatadas, não relacionadas ao aporte de Na+, o 

que significa que a fonte dessas substâncias na água não é o esgoto doméstico, podendo estar 

associadas a atividades de agricultura e pastagem. 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida de associação linear entre 

duas variáveis cujo valor numérico vai de -1 a 1, onde o sinal indica se as variáveis analisadas 

tem correlação diretamente ou inversamente proporcional e o valor sugere a força da relação 

entre as variáveis, aproximando-se de 1, maior é o grau de dependência estatística linear e 

aproximando-se de 0, menor é a força dessa relação. Os coeficientes de correlação encontram-

se exibidos na Tabela 22. Seus valores variaram de 0,322 a 0,978 e foram classificados de 

acordo com Cohen (1977) onde valores entre 0,10 e 0,29 podem ser considerados pequenos 

escores, entre 0,30 e 0,49 podem ser considerados como médios e valores entre 0,5 e 1 podem 

ser interpretados como grandes. 
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Tabela 22 - Coeficientes de correlação de Pearson entre razão Na:Si e as respectivas 

substâncias comparadas. 

  r 

Espécie química Fevereiro Agosto 

NT 0,93 0,95 

NTD 0,92 0,94 

NH4
+ 0,80 0,84 

NO2
- 0,96 0,67 

NO3
- 0,42 0,32 

PT 0,96 0,91 

PTD 0,93 0,88 

PO4
3- 0,92 0,91 

SO4
2- 0,96 0,98 

Cl- 0,98 0,94 

 

Como visto no gráfico, à exceção do nitrato, todos os coeficientes apresentaram 

grande correlação. As melhores correlações observadas em cada campanha foram entre a 

razão Na:Si e o cloreto para Fevereiro e sulfato para Agosto. As formas nitrogenadas 

apresentaram melhor correlação quando analisadas de forma conjunta (nitrogênio total e 

nitrogênio total dissolvido) devido à instabilidade que as espécies possuem no meio aquoso, 

transitando de uma forma para outra. 
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6 CONCLUSÕES 

 

a) Considerando os minerais apontados como principais produtos da alteração do 

plagioclásio (caulinita e gibbsita), na hipótese de processos intempéricos ocorrerem da 

forma incompleta (hidrólise parcial formando caulinita), apenas o intemperismo do 

plagioclásio já explicaria 55% do silício encontrado em solução, normalizado pela 

razão de Cl- e subtraído o aporte atmosférico. 

 

b) A hipótese de que todo plagioclásio disponível passa por hidrólise total (alteração 

completa para gibbsita) é descartada já que o silício liberado pelas reações superaria 

em 14% o fluxo medido em rio. 

 

c) Há subestimativa do intemperismo de feldspato e biotita, que são constituintes 

importantes das rochas locais, pois os fluxos de elementos presentes na composição 

química dos mesmos (K+ e Mg2+) foram muito baixos apesar da normalização por 

razão de Cl-. Isso ocorre provavelmente porque o comportamento do Cl- é diferente do 

K+ e Mg2+ que têm aumento de fluxo muito superior ao do Cl- durante eventos de 

chuva torrencial e por isso a normalização por meio do Cl- ainda subestima os fluxos 

reais. Outra possibilidade é a existência mecanismos de retenção de K+ e Mg2+ nos 

solos ou pela vegetação, sendo que este último caso significaria que a floresta ainda 

não alcançou seu ápice de maturidade. 

 

d) A concentração de cálcio está subestimada, pois o fluxo calculado pelo intemperismo 

do plagioclásio para este elemento é quase quatro vezes maior do que aquele medido. 

Os motivos podem ser os mesmo citados para K+ e Mg2+ no tópico anterior (c). 

 

e) A partir da estimativa geoquímica, calcula-se que se todo o silício em solução pudesse 

ser explicado exclusivamente pela alteração do plagioclásio para as fases minerais 

gibbsita e caulinita, a composição do solo na região do PARNASO teria que ser 14% 

de caulinita e 86% de gibbsita em percentual relativo às duas fases minerais. 
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f) A razão Na:Si funciona bem como indicador de influência antrópica, sendo uma forma 

simples de avaliação da qualidade da água fluvial relacionada a descarga de esgoto 

doméstico não tratado. 

 

g) Para os pontos de cabeceira foram observadas como razão mínima Na:Si na faixa de 

0,5±0,1. Razões iguais ou pouco maiores que 0,6 correspondem a pontos de 

amostragem sob influência de áreas agrícolas, onde a influência antrópica é observada 

pelo uso de fertilizantes contendo substâncias nitrogenadas e fosfatadas. Para áreas 

onde é observada a influência de atividade antrópica de esgoto doméstico, a razão 

atingiu até 5,1. 
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8.1  VALORES DE CONCENTRAÇÃO PARA TODOS OS PONTOS NAS DUAS CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM  

Concentração Fevereiro (μg l¯) 

Pontos Na Mg Al Si K Ca 

PB01 - fev 1940 249 23 4874 516 958 

PB02 - fev 11958 888 40 5123 2903 7984 

PB03 - fev 2086 190 77 450 885 1437 

PB04 - fev 9117 730 143 5869 2148 5561 

PT05 - fev 4504 883 291 5905 1876 5189 

PB06 - fev 6758 845 146 5908 2074 5350 

FG07 - fev 2758 875 184 5700 1451 2810 

PB08 - fev 5706 884 348 5941 1938 4991 

PS09 - fev 5928 1363 453 5023 2476 4390 

PN10 - fev 1772 660 102 2751 829 1969 

PT11 - fev 4228 820 200 5798 1787 5018 

PT12 - fev 3994 736 318 5469 1706 4853 

PT13 - fev 2806 764 401 5427 1452 3824 

PQ14 - fev 6925 772 184 5879 2219 6804 

PQ15 - fev 6070 699 90 5279 1927 7571 

PQ16 - fev 571 112 126 1391 225 394 

FR17 - fev 3001 939 418 5859 1589 4701 

FR18 - fev 1411 199 48 3366 401 1066 

BG19 - fev 2879 653 218 5801 1264 3365 

BG20 - fev 1658 173 101 3405 526 668 

CS21 - fev 3087 704 385 6487 1684 3351 
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Concentração Agosto (μg l¯) 

Pontos Na Mg Al Si K Ca 

PB01 - ago 1869 254 19 4674 514 1034 

PB02 - ago 20691 966 69 5003 3800 9091 

PB03 - ago 11132 836 212 5548 2928 6296 

PB04 - ago 13697 930 137 5906 3174 6814 

PT05 - ago 5608 850 122 5508 2061 5065 

PB06 - ago 7910 897 66 5640 2438 5584 

FG07 - ago 3018 787 58 5577 1442 2743 

PB08 - ago 7196 959 133 5745 2307 5304 

PS09 - ago 8017 1248 82 3847 2436 4013 

PN10 - ago 3304 866 47 4486 1323 3127 

PT11 - ago 5958 822 125 5972 2067 5199 

PT12 - ago 4717 663 206 4874 1663 4432 

PT13 - ago 3395 750 198 5973 1571 3769 

PQ14 - ago 9095 832 105 5744 2654 7097 

PQ15 - ago 8747 801 123 6409 2389 8246 

PQ16 - ago 874 101 57 2980 229 345 

FR17 - ago 3642 985 61 5970 1831 4971 

FR18 - ago 1825 247 30 4743 424 1340 

BG19 - ago 3033 594 33 5710 1272 3146 

BG20 - ago 1837 138 19 4111 448 714 

CS21 - ago 706 151 50 1016 401 757 
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Concentração Fevereiro (μg l¯) 

Pontos Cl- S-SO4- P-PO4* N-NH4+* N-NO2*  N-NO3*- NTD*  NT*  PTD* PT* 

PB01 - fev 1175 780 11 36 2 167 328 354 28 30 

PB02 - fev 23678 13275 338 3544 227 781 5000 6561 357 513 

PB03 - fev 10900 5100 86 948 128 1055 2259 3338 128 205 

PB04 - fev 12062 5626 143 352 145 1606 2195 3075 162 237 

PT05 - fev 4128 2529 19 174 24 1172 1524 2434 39 80 

PB06 - fev 4900 2630 75 189 83 1439 1979 3092 96 161 

FG07 - fev 1600 580 9 58 4 234 573 836 30 46 

PB08 - fev 5013 2628 52 85 36 1390 1767 2893 90 106 

PS09 - fev 5375 7075 22 58 9 784 1170 1990 60 78 

PN10 - fev 2350 2700 17 73 17 428 777 1121 35 42 

PT11 - fev 3600 2050 21 91 24 1145 1521 2565 40 95 

PT12 - fev 3385 1910 34 105 41 1177 1668 1860 48 79 

PT13 - fev 350 250 23 45 4 889 1177 1250 44 58 

PQ14 - fev 7905 4950 20 793 141 1313 2609 2986 41 120 

PQ15 - fev 8100 4000 105 2517 50 520 3347 3749 140 217 

PQ16 - fev 653 743 14 33 3 101 511 564 26 32 

FR17 - fev 1840 1690 23 63 4 1210 1623 1776 36 95 

FR18 - fev 653 663 21 32 2 144 331 413 32 37 

BG19 - fev 2500 1500 20 61 6 739 1132 1496 32 58 

BG20 - fev 1285 485 16 36 3 101 469 475 24 31 

CS21 - fev 1477 736 17 41 4 692 1027 1971 34 72 
*Dados de Alvim, 2016
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Concentração Agosto (μg l¯) 

Pontos Cl- S-SO4- P-PO4* N-NH4+* N-NO2*  N-NO3*- NTD*  NT*  PTD* PT* 

PB01 - ago 1333 709 7 18 2 205 454 539 12 23 

PB02 - ago 19223 9079 513 7238 105 487 8001 10127 591 686 

PB03 - ago 5178 4548 189 4270 126 792 5633 7373 322 339 

PB04 - ago 5208 4421 336 1286 303 2144 4866 6335 476 501 

PT05 - ago 3007 1860 24 258 40 1401 2391 2619 37 117 

PB06 - ago 5496 2746 48 218 87 1342 2762 3618 90 165 

FG07 - ago 969 613 5 48 5 250 727 897 14 40 

PB08 - ago 5546 3217 52 110 58 1579 2397 2792 91 127 

PS09 - ago 4410 5486 35 102 13 838 2229 2660 47 69 

PN10 - ago 2095 2060 16 78 22 581 1802 2092 21 43 

PT11 - ago 4135 2426 48 193 74 1188 2593 2888 81 127 

PT12 - ago 3719 2178 33 307 57 1196 2806 2949 78 119 

PT13 - ago 2473 1739 19 51 9 745 1819 2012 24 54 

PQ14 - ago 6465 3573 81 738 132 1207 3966 4672 146 207 

PQ15 - ago 7703 3953 309 4409 26 155 5137 6167 471 506 

PQ16 - ago 683 335 16 15 2 223 479 542 28 30 

FR17 - ago 1496 992 11 64 10 927 1357 2179 16 55 

FR18 - ago 355 200 11 11 2 158 535 586 15 60 

BG19 - ago 2605 1601 10 92 9 461 1088 1299 16 37 

BG20 - ago 1591 584 12 6 1 152 361 449 14 26 

CS21 - ago 1291 810 17 26 3 413 1280 2151 31 51 
*Dados de Alvim, 2016 
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8.2 VALORES DE ÁREA DAS SUB-BACIAS E VAZÕES MEDIDAS 

  
Área (ha) 

Vazão m³ s¯* 

Pontos Fevereiro Agosto 

PB01 110 0,02 0,01 

PB02 5714 1,3 0,72 

PB03 42857 9,9 5,6 

PB04 50736 11,7 6,6 

PT05 104510 24,6 13,9 

PB06 160292 37 20,9 

FG07 36633 8,6 4,9 

PB08 203519 47,4 26,8 

PS09 2160000* 268 127 

PN10 856000* 161 121 

PT11 87973 20,2 11,4 

PT12 80889 18,6 10,5 

PT13 40958 9,4 5,3 

PQ14 26765 6,21 3,51 

PQ15 8692 1,89 1,07 

PQ16 180 0,12 0,02 

FR17 18978 4,32 2,44 

FR18 5603 1,25 0,71 

BG19 13518 3,09 1,75 

BG20 303 0,13 0,03 

CS21 5284 0,75 0,58 
*Dados de Alvim, 2016 
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8.3 FLUXO  

Fluxo Fevereiro (kg ano¯ ha ) 

Pontos Na Mg Al Si K Ca 

PB01 - fev 11,1 1,4 0,1 27,9 3,0 5,5 

PB02 - fev 84,5 6,3 0,3 36,2 20,5 56,4 

PB03 - fev 15,2 1,4 0,6 3,3 6,5 10,5 

PB04 - fev 66,3 5,3 1,0 42,7 15,6 40,4 

PT05 - fev 33,4 6,6 2,2 43,8 13,9 38,5 

PB06 - fev 49,2 6,2 1,1 43,0 15,1 38,9 

FG07 - fev 20,4 6,5 1,4 42,2 10,7 20,8 

PB08 - fev 41,9 6,5 2,6 43,6 14,2 36,7 

PS09 - fev 23,2 5,3 1,8 19,7 9,7 17,2 

PN10 - fev 10,5 3,9 0,6 16,3 4,9 11,7 

PT11 - fev 30,6 5,9 1,4 42,0 12,9 36,3 

PT12 - fev 29,0 5,3 2,3 39,7 12,4 35,2 

PT13 - fev 20,3 5,5 2,9 39,3 10,5 27,7 

PQ14 - fev 50,7 5,7 1,3 43,0 16,2 49,8 

PQ15 - fev 41,6 4,8 0,6 36,2 13,2 51,9 

PQ16 - fev 12,0 2,4 2,7 29,3 4,7 8,3 

FR17 - fev 21,5 6,7 3,0 42,1 11,4 33,7 

FR18 - fev 9,9 1,4 0,3 23,7 2,8 7,5 

BG19 - fev 20,8 4,7 1,6 41,8 9,1 24,3 

BG20 - fev 22,4 2,3 1,4 46,0 7,1 9,0 

CS21 - fev 13,8 3,1 1,7 29,0 7,5 15,0 
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Fluxo Agosto (kg ano¯ ha ) 

Pontos Na Mg Al Si K Ca 

PB01 - ago 5,3 0,7 0,1 13,4 1,5 3,0 

PB02 - ago 82,2 3,8 0,3 19,9 15,1 36,1 

PB03 - ago 45,9 3,4 0,9 22,9 12,1 25,9 

PB04 - ago 56,2 3,8 0,6 24,2 13,0 28,0 

PT05 - ago 23,5 3,6 0,5 23,1 8,6 21,2 

PB06 - ago 32,5 3,7 0,3 23,2 10,0 23,0 

FG07 - ago 12,7 3,3 0,2 23,5 6,1 11,6 

PB08 - ago 29,9 4,0 0,6 23,9 9,6 22,0 

PS09 - ago 14,9 2,3 0,2 7,1 4,5 7,4 

PN10 - ago 14,7 3,9 0,2 20,0 5,9 13,9 

PT11 - ago 24,3 3,4 0,5 24,4 8,4 21,2 

PT12 - ago 19,3 2,7 0,8 20,0 6,8 18,1 

PT13 - ago 13,9 3,1 0,8 24,4 6,4 15,4 

PQ14 - ago 37,6 3,4 0,4 23,8 11,0 29,4 

PQ15 - ago 34,0 3,1 0,5 24,9 9,3 32,0 

PQ16 - ago 3,1 0,4 0,2 10,4 0,8 1,2 

FR17 - ago 14,8 4,0 0,2 24,2 7,4 20,2 

FR18 - ago 7,3 1,0 0,1 19,0 1,7 5,4 

BG19 - ago 12,4 2,4 0,1 23,3 5,2 12,8 

BG20 - ago 5,7 0,4 0,1 12,8 1,4 2,2 

CS21 - ago 2,4 0,5 0,2 3,5 1,4 2,6 
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Fluxo Fevereiro (kg ano¯ ha ) 

Pontos Cl- S-SO4- P-PO4 N-NH4+ N-NO2  N-NO3- NTD  NT  PTD PT 

PB01 - fev 6,7 4,5 0,1 0,2 0,0 1,0 1,9 2,0 0,2 0,2 

PB02 - fev 167,3 93,8 2,4 25,0 1,6 5,5 35,3 46,3 2,5 3,6 

PB03 - fev 79,4 37,2 0,6 6,9 0,9 7,7 16,5 24,3 0,9 1,5 

PB04 - fev 87,7 40,9 1,0 2,6 1,1 11,7 16,0 22,4 1,2 1,7 

PT05 - fev 30,6 18,8 0,1 1,3 0,2 8,7 11,3 18,1 0,3 0,6 

PB06 - fev 35,7 19,1 0,5 1,4 0,6 10,5 14,4 22,5 0,7 1,2 

FG07 - fev 11,8 4,3 0,1 0,4 0,0 1,7 4,2 6,2 0,2 0,3 

PB08 - fev 36,8 19,3 0,4 0,6 0,3 10,2 13,0 21,2 0,7 0,8 

PS09 - fev 21,0 27,7 0,1 0,2 0,0 3,1 4,6 7,8 0,2 0,3 

PN10 - fev 13,9 16,0 0,1 0,4 0,1 2,5 4,6 6,6 0,2 0,3 

PT11 - fev 26,1 14,8 0,2 0,7 0,2 8,3 11,0 18,6 0,3 0,7 

PT12 - fev 24,5 13,9 0,2 0,8 0,3 8,5 12,1 13,5 0,4 0,6 

PT13 - fev 2,5 1,8 0,2 0,3 0,0 6,4 8,5 9,0 0,3 0,4 

PQ14 - fev 57,8 36,2 0,1 5,8 1,0 9,6 19,1 21,8 0,3 0,9 

PQ15 - fev 55,5 27,4 0,7 17,3 0,3 3,6 23,0 25,7 1,0 1,5 

PQ16 - fev 13,7 15,6 0,3 0,7 0,1 2,1 10,7 11,9 0,6 0,7 

FR17 - fev 13,2 12,1 0,2 0,5 0,0 8,7 11,7 12,7 0,3 0,7 

FR18 - fev 4,6 4,7 0,1 0,2 0,0 1,0 2,3 2,9 0,2 0,3 

BG19 - fev 18,0 10,8 0,1 0,4 0,0 5,3 8,2 10,8 0,2 0,4 

BG20 - fev 17,4 6,6 0,2 0,5 0,0 1,4 6,3 6,4 0,3 0,4 

CS21 - fev 6,6 3,3 0,1 0,2 0,0 3,1 4,6 8,8 0,2 0,3 
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Fluxo Agosto (kg ano¯ ha ) 

Pontos Cl- S-SO4- P-PO4 N-NH4+ N-NO2  N-NO3- NTD  NT  PTD PT 

PB01 - ago 3,8 2,0 0,0 0,1 0,0 0,6 1,3 1,5 0,0 0,1 

PB02 - ago 76,4 36,1 2,0 28,8 0,4 1,9 31,8 40,2 2,3 2,7 

PB03 - ago 21,3 18,7 0,8 17,6 0,5 3,3 23,2 30,4 1,3 1,4 

PB04 - ago 21,4 18,1 1,4 5,3 1,2 8,8 20,0 26,0 2,0 2,1 

PT05 - ago 12,6 7,8 0,1 1,1 0,2 5,9 10,0 11,0 0,2 0,5 

PB06 - ago 22,6 11,3 0,2 0,9 0,4 5,5 11,4 14,9 0,4 0,7 

FG07 - ago 4,1 2,6 0,0 0,2 0,0 1,1 3,1 3,8 0,1 0,2 

PB08 - ago 23,0 13,4 0,2 0,5 0,2 6,6 10,0 11,6 0,4 0,5 

PS09 - ago 8,2 10,2 0,1 0,2 0,0 1,6 4,1 4,9 0,1 0,1 

PN10 - ago 9,3 9,2 0,1 0,3 0,1 2,6 8,0 9,3 0,1 0,2 

PT11 - ago 16,9 9,9 0,2 0,8 0,3 4,9 10,6 11,8 0,3 0,5 

PT12 - ago 15,2 8,9 0,1 1,3 0,2 4,9 11,5 12,1 0,3 0,5 

PT13 - ago 10,1 7,1 0,1 0,2 0,0 3,0 7,4 8,2 0,1 0,2 

PQ14 - ago 26,7 14,8 0,3 3,1 0,5 5,0 16,4 19,3 0,6 0,9 

PQ15 - ago 29,9 15,3 1,2 17,1 0,1 0,6 19,9 23,9 1,8 2,0 

PQ16 - ago 2,4 1,2 0,1 0,1 0,0 0,8 1,7 1,9 0,1 0,1 

FR17 - ago 6,1 4,0 0,0 0,3 0,0 3,8 5,5 8,8 0,1 0,2 

FR18 - ago 1,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,6 2,1 2,3 0,1 0,2 

BG19 - ago 10,6 6,5 0,0 0,4 0,0 1,9 4,4 5,3 0,1 0,2 

BG20 - ago 5,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 1,4 0,0 0,1 

CS21 - ago 4,5 2,8 0,1 0,1 0,0 1,4 4,4 7,4 0,1 0,2 
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8.4 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

  Fevereiro Agosto 

Pontos Temp* pH* Cond* OD* Temp* pH* Cond* OD* 

PB01     18,8 6,6 18 7,2 16,3 6,1 19,9 7,3 

PB02     23,4 7 144 6,9 18,3 7,1 208 7,2 

PB03     23,9 6,7 90,1 6,7 18,9 7,1 129 6,9 

PB04     26,7 7,5 84 6,7 18,7 7,7 127 8,2 

PT05     25,9 6,4 59 6,5 19,4 6,4 69 6,7 

PB06     26,4 7,5 68 6,8 20,9 7,2 82,8 7,3 

FG07     25,9 6,6 35 6,5 19,5 7,2 37,5 6,8 

PB08     25,7 6,4 63 6,9 19,9 7,5 76,4 7,6 

PS09     27,5 7,4 66 3,4 22 7,6 81,7 7,1 

PN10     27,8 6,1 34 6,5 20,9 7,4 43,2 7,5 

PT11     24,1 6,9 53 6,9 17,9 6,7 69,8 7,8 

PT12     23,7 7,5 54 7 17,9 7,1 64,6 7,9 

PT13     21,7 6,6 41 7 17,9 7 48 7,5 

PQ14     22,4 7,1 73 6 19,9 6,8 106 5,6 

PQ15     20,8 6,7 86 6,7 16,4 7,4 129 2,6 

PQ16     18,2 5,3 8,4 7 14,1 6,3 8,8 7,6 

FR17     22,1 6,7 45 6,9 16,3 7,1 40,3 7,2 

FR18     21,7 6,8 12 6,8 16,3 7,3 17,8 7,5 

BG19     22,8 6,4 34 6,7 16,5 6,5 56,6 7,5 

BG20     19,8 5,8 12 6,9 16,7 7,4 18,6 7,5 

CS21     25,4 6,5 37 6,6 16,8 7,2 36,6 7,5 
*Dados de Alvim, 2016 
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8.5 LITOGEOQUÍMICA 

Composição 

Complexo Rio Negro Suíte Nova Friburgo Suíte Serra dos Órgãos Diques 

n = 14 n = 28 (7 para cada corpo) n = 14 n = 14 

média Desv pad média Desv pad Média Desv pad média Desv pad 

SiO2 60,5 7,3 68,1 1,7 69,3 3,1 49,8 1 

Al2O3 15,7 1,7 15 1 15,4 1 13,1 0,2 

Fe2O3+FeO 5,9 2,7 3,8 0,7 3,8 1,2 13,9 0,6 

Na2O 3,7 1,3 2,7 0,2 3,8 0,2 2,9 0,2 

K2O 1,6 0,5 5,6 0,1 3,2 1 1,7 0,3 

CaO 6,2 2 2,4 0,8 3,2 1 7,9 0,3 

MgO 3,7 2,9 0,7 0,3 0,6 0,3 4,2 0,3 

TiO2 0,8 0,4 0,6 0,2 0,4 0,2 3,8 0,3 

P2O5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 

MnO 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0 

 



 
 

 

1
3

0
 

8.6 CARACTERIZAÇAO ESPACIAL DA ÁREA DE ESTUDO 

8.6.1 Distribuição percentual das unidades geológicas por sub-bacia  

% 

PONTO CRN SCO SSO DRE SNF UAA UAN 

PB01  83 17 0 0 0 0 0 

PB02  91 4,7 4,3 0 0 0 0 

PB03  24 6,6 66 1,2 2,7 0 0 

PB04  26 5,6 63 1,1 2,3 2,0 0 

PT05  13 15 55 3,2 7,5 4,9 1,4 

PB06  17 11 56 2,5 5,6 4,5 3,3 

FG07  6,1 0 21 1,1 0 30 37 

PB08  14 8,9 48 2,1 4,4 8,9 11 

PT11  12 17 55 3,5 8,9 2,5 0,2 

PT12  9,7 19 58 3,5 9,7 0 0 

PT13  3,7 27 50 3,7 16 0 0 

PQ14  21 9,9 60 4,0 4,6 0 0 

PQ15  16 0 72 6,5 5,9 0 0 

PQ16  25 0 41 0 34 0 0 

FR17  0,2 24 40 2,9 33 0 0 

FR18  0 1,9 0 4,1 94 0 0 

BG19  0 39 52 6,2 2,9 0 0 

BG20  0 0 100 0 0 0 0 

CS21  0,2 0,1 98 1,4 0 0 0 
CRN: Complexo Rio Negro; SCO: Suíte Cordeiro; SSO: Suíte Serra dos Órgãos; DRE: Depósitos recentes; SNF: Suíte Nova Friburgo; UAA: 

Unidade Arcádia Areal; UAN: Unidade Andrelância
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8.6.2 Distribuição percentual das unidades geomorfológicas por sub-bacia 

% 

PONTO 
Domínio 

montanhoso 
Escarpas 
serranas 

Domínio de 
Colinas 

Dissecadas 

Domínio de morros 
elevados e pães de 

açúcar 

Domínio 
Colinoso-mar de 

morros 

Alinhamentos serranos 
e degraus estruturais 

Domínio 
suave 

colinoso 

PB01  100 0 0 0 0 0 0 

PB02  100 0,4 0 0 0 0 0 

PB03  100 0,4 0 0 0 0 0 

PB04  99 0,3 1 0 0 0 0 

PT05  87 0,5 0,1 12 0 0 0 

PB06  88 0,4 2,8 8,8 0 0 0 

FG07  52 0,2 42 0 5,7 0 0 

PB08  79 0,4 12 6,9 1,0 0,2 0,5 

PT11  92 0,6 0,1 7,1 0 0 0 

PT12  97 0,6 0,1 2,3 0 0 0 

PT13  99 1,0 0,2 0 0 0 0 

PQ14  100 0,4 0 0 0 0 0 

PQ15  99 1,1 0 0 0 0 0 

PQ16  100 0,2 0 0 0 0 0 

FR17  99 0,6 0,5 0 0 0 0 

FR18  98 2,0 0 0 0 0 0 

BG19  98 2,2 0 0 0 0 0 

BG20  100 0 0 0 0 0 0 

CS21  100 0 0 0 0 0 0 
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8.6.3 Distribuição percentual das formas de uso do solo por sub-bacia 

% 

PONTO Afloramento rochoso Agricultura Floresta Ocupação urbana Pastagem Veg Sec em estágio inicial 

PB01  0 0 99 0 0 0,6 

PB02  3,3 0 56 33 5,3 1,6 

PB03  7,1 0,1 64 9,5 17 2,5 

PB04  7,0 0,1 60 8,5 22 2,9 

PT05  3,1 4,5 50 3,5 30 9,3 

PB06  4,3 3,0 52 5,0 28 7,2 

FG07  3,7 0,1 36 0,1 56 4,3 

PB08  4,0 2,4 48 4,0 35 6,7 

PT11  3,6 4,7 52 4,1 27 8,6 

PT12  3,8 4,3 53 4,2 26 8,6 

PT13  2,0 5,2 56 1,1 27 8,2 

PQ14  7,1 2,3 54 11 17 8,2 

PQ15  1,9 0,1 65 22 8,0 2,8 

PQ16  16 0 84 0 0 0 

FR17  2,9 8,5 51 0,1 29 8,3 

FR18  7,8 0,0 62 0 18 12 

BG19  1,0 2,6 71 3,1 15 7,1 

BG20  0,5 0,8 91 0 4,8 3,0 

CS21  1,9 2,1 37 0 46 13 
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8.6.4 Distribuição percentual das variações de declividade por sub-bacia 

% 

PONTO Plano 0-3% Suave ondulado 3-8% Ondulado 8-20% Forte ondulado 20-45% Montanhoso 45-75% Escarpado > 75% 

PB01  0 0 6,5 53 40 0 

PB02  1,3 5,5 24 53 14 2,7 

PB03  0,8 3,1 16 54 21 4,8 

PB04  0,8 3,1 16 54 21 4,5 

PT05  1,0 4,1 20 58 15 2,2 

PB06  0,9 3,9 19 57 17 2,9 

FG07  0,9 5,0 24 58 10 1,4 

PB08  1,0 4,3 20 57 15 2,5 

PT11  1,0 4,1 19 57 16 2,5 

PT12  1,0 4,0 19 57 17 2,7 

PT13  1,0 3,8 18 56 18 3,1 

PQ14  1,1 4,5 19 58 15 2,6 

PQ15  1,8 5,6 20 52 17 3,1 

PQ16  0 0,3 12 39 40 8,8 

FR17  0,6 3,3 18 55 19 4,2 

FR18  0,3 2,1 15 48 26 8,0 

BG19  1,5 4,1 17 56 19 2,0 

BG20  0,4 0,6 8,8 62 27 1,1 

CS21  0,7 3,7 17 57 18 3,3 
 


